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Un dels mites mes atractius de la literatura classica grega i que 
ha desvetllat, tanmateix, minses recerques per part dels filolegs 
-especialment en les llengües romaniques- des de la ja invete- 
rada tesi doctoral d'O. Jahn' , ha estat la llegenda mitico-literaria 
de Palamedes. 

Palamedes, I'heroi epic amb arrels possiblement prehomeri-ques, 
fill de Nauplion i Climene2, que tenia com a germans Eax i 
Nausimedont, i Argos com el seu bressol, era per als grecs I'en- 
carnació de la saviesa i de l'enginy inventiu, de l'honradesa i 
dels beneficis envers els homes. El consideraven alhora el cas 
típic de Justizmorde, d'assassinat d'un innocent, i fou un ex- 
celalent i atractiu instrument per als discursos declamatoris o 
ccepidicticss dels sofistes. A la seva personalitat s'associaven 
innombrables descobriments, els quals feien c<. . . 26v avcp@ne~ov 

O. JAHN, Palamedes, Hamburg 1836. Aquesta brevissima tesi doctoral, 
malgrat els seus innegables mbrits, estava amarada de descripcions formals i no 
fornia pkicticament interpretacions. Era només un recull meticulós dels esments 
sobre Palamedes tot al llarg de la bibliografia grega i llatina. 

Segons altres versions, d'Hesione o de Filira. Sobre la genealogia i I'etimo- 
logia de Palamedes vegeu E. WST, ~Palamedess RE, 36, 1943, 2.500-12, i 
APOLLODOR, Bibl., 111, I ,  o bé els Scholia in Oresrem Euripidis, Oxford 1867, 
v. 43. Sobre les seves arrels possiblement prehombriques vegeu infra, n. 16. 



iov n 6 ~ ~ p o v  65 drxo~ov KaL I C E K O U ~ ~ ~ O ~  a~6upow.. . ,, , segons 
diu el mateix Palamedes en la seva apologia, sortida de mans de 
Gorgies. 

Hom creu que el seu nom tenia el seu origen en l'habilitat o la 
destresa de la seva ma (~cahápq)~. Certament aquesta interpreta- 
ció s'esqueia molt bé al nostre inventor, car d'una banda els 
filosofs presocratics van atorgar molta importancia a la ma huma- 
na per l'obra de l'home dintre de la creació, i d'altra banda, amb 
I'adveniment del moviment c<sofistic~ d'epoca classica, Palamedes 
va gqudir d'unes connotacions que l'aveinaven curiosament a 
aquest símbol. 

Les gestes de Palamedes davant de Troia van ser també tema 
dels teies, fins al punt que ens han pervingut fragments de tres 
tragedies d ' ~ s ~ u i 1 ,  Sofocles i Euripides, a més d'autors menys 
significatius, que porten el nom de Palamedes. Sofocles escrivi 
també dues tragedies sobre la venjan~a del seu pare Nauplion. 
D'altra banda, Palamedes apareix ja en els Cants Cipris i se'l 
troba en les estrofes líriques d'un Pindar o d'un Estesicor. Eurí- 
pides, Diogenes Laerci i d'altres ens diuen d'ell que tingué el do 
de la poesia. Plató4 el titllava de sofista, capas de fer creure una 
tesi a qualsevol i alhora la seva contraria. En epoca d'Aristofanes 
el nom de Palamedes s'havia fet proverbial i amba a significar 
home enginyósS. 

De la infancia i jovenesa del nostre heroi la tradició només ens 
deia un tret simptomatic que l'aveinava a d'altres herois de molta 
anomenada: la seva precos saviesa. En efecte, també fou Pala- 
medes ensinistrat pel centaure Quiró. Doncs bé, de bell antuvi, 
ens ha sobtat la practicament nulela informació sobre la jovenesa i 
les gestes de Palamedes abans de Troia. Tot tenint en compte les 
teories d'usener, de finals de segle passat, sobre les funcions 
particulars que representaven els herois, segons les quals es 
prescindia de moltes peripecies mítiques, ens hem plantejat tan- 
mateix si Palamedes era un mite posterior als poemes homerics o 

Altres autors intenten relacionar el nostre heroi amb el terme grec xáhos, és 
a dir, amb la sort que sobrevé a cadascú, destacant així el funest destí de 
Palamedes. Per la vinculació amb el mar per part de la família del nostre heroi 
(Nhplion, hax, Nausimedont, la seva mare (Clímene) s'ha volgut derivar també el 
nom de Palamedes de &yg, Miog, amb la lletra ii normalment anteposada. 

 RAT^, Fedre, 261 d. 
Vegeu, per exemple, ARIST., Granotes, v. 1451. 



si, en canvi, s'esqueia ser una peqa pregonament arrelada en la 
tradició epica anterior. 

D'altra banda, pel que fa al ieu pare Niuplion, cal dir que els 
filolegs alexandrins veieren en ell una certa incongruencia o 
anacronisme, ja que d'una banda era considerat fill de Posidó i a 
mes era un dels argonautes, mentre que de l'altra sobrevivia a la 
guerra de Troia i es venjava dels aqueus a Eubea quan aquests 
se'n tomaven cap a Grecia. Aquest afany per combatre els 
anacronismes mitologics troba el seu portaveu principal en 
Apol.loni de Rodes, a qui s'atribueix un stemma clarificador 
d'aquest problema (I, pp. 133 i SS.). 

Potser hagi estat Nauplion la peqa cabdal per poder escatir la 
introducció de Palamedes en el cicle &pic, com veurem. Un dels 
narradors dels Nostoi es veié mancat d'un personatge que destruís 
els grecs quan aquests tomaven victoriosos de Troia, car Posidó 
estava lligat a la persona del locri ~ i a x .  Llavors se li oferí 
Nauplion, l'originari i funest daimon marí, que tenia la seva seu a 
Eubea i transmetia la forqa dels vents que procedien de TrAcia. 
Així Nauplion seria la forma primerament introduida en la llegen- 
da i calia, doncs, un compatriota o ésser molt proxim a ell per qui 
aquest decidís venjar-se. Les característiques que havia de tenir 
el personatge es corresponen perfectament amb l'ésser irreal de 
Palamedes. 

Tanmateix, Palamedes no tenia res propi d'un heroi homeric 
-es a dir, que on tots els herois demostren la seva grandesa 
mitjanqant les seves accions, ell tan sols ho fa amb una mort 
innocent-, ni d'un esser diví, i aixo no és contrari a la tradició, 
la qual dóna ben pocs testimonis del seu culte. Les notícies sobre 
la seva tomba surten només en el corpus Philostratorum, i hom 
creu que aquesta informació que ens forneix Filostrat no és del 
tot vertadera, sinó fruit de la imaginació literaria i amb afanys 
propagandístics. 

Basant-nos en els testimonis que parlen d'obres desaparegudes, 
en fragments pariracis conservats i en obres sobre el nostre tema 
que ens han pervingut, tractarem de desenvolupar la seva trama 
mítica, des de 1 ' ~ ~ i c a  fins a la Segona Sofistica, intentant, en la 
mesura del possible, d'assolir les nostres propies interpretacions6. 

Un dels estudis que més dades mítiques forneix sobre la trama mítica del 
nostre personatge és el de M. SZARMACH, aLe mythe de Palambde avant la 



Els Cypria, la Palamedeia i el (<silenci d'Homer*. 
Interpretacions sobre el Palarnedes epic. 

Les primeres noticies sobre Palamedes apareixen totes relacio- 
nades amb la guerra de Troia, i tanmateix Homer no l'esmenta ni 
a la Ilíada ni a I'Odissea7. El primer document literari antic sobre 
Palamedes són els Cants Cipris, poemes que pertanyen al cicle 
&pic8. En aquests poemes es narra una versio sobre el mite de 
Palamedes segons la qual el nostre heroi desemmascara Ulisses 
quan aquest tractava de simular follia per no haver de prendre 
part en I'expedició vers Troia. Afegeix el text que Palamedes 
prengué Telemac, el fill d'ulisses, per tal que, simulant malme- 
tre'l, el seu pare deposes el seu fingimentg. Doncs be, dues són 
les  fere en cies indirectes al nostre heroi i, les quals ens forneixen, . 
a més, les següents noticies sobre Palamedes: 

a) Palamedes va descobrir i desemmascarar la fingida follia 
d'ulisses quan aquest tractava d'eludir el jurament per anar a la 
guerra de Troia. (Procl., 1.119-121 Sev.) 

b) Palamedes fou traidorament ofegat pels seus companys d'ar- 
mes, Odisseu i Diomedes, mentre pescava. (Paus., X, 31, 2=Kyp., 
fr. XXI, Procl., 1.166) 

C) L'exercit aqueu es trobava mancat de vitualles, pero Pala- 
medes va dur al campament les Oinotropes, les tres filles del 

tragédie grecque*, Eos, LXI, 1974, pp. 35-47, estudi que tractarem de completar i 
de rebatre en els punts que s'escaigui. Aquest treball s'atura en els tragics. 

Altres obres de caire diacronic sobre el mite de Palamedes són la de J. A. 
WCHS, D e  varietate fabularum Troicarum quuesriones, Colonia 1830, cap. VIII, o 
els diccionaris-ltxics de Roscher (1884-1937), Preller-Robert (1887-1926), i Grimal 
(1981). 

Segons la Crestomatia de Procle sabem que aquesta ingent obra constava 
d'onze volums i que tractava els esdeveniments anteriors a I'acció de la Iliudu. 

La tradició mitogr&fica posterior mostrava dues versions d'aquest episodi: la 
primera empla~ava I'acció en els camps d'ulisses a ftaca, on ell junyia un cavall i 
un bou al carro. A mes, Palamedes posava el petit Teltmac davant del vehicle 
(HYG., fab., 95 i SERV., ad Aen., 11, 81). En la segona versio I'acció es produia al 

. palau d'ulisses, i Palamedes fingia occir-lo amb I'espasa després d'arrabassar-lo 
dels braqos de la seva mare (APOL.LODOR, Bibl. epit. 3, 7). bCOFR6 (Alex.. 815- 
819) ens diu que Ulisses va junyir al carro un bou i un ase. Lactanci Placid 
(Achiif., 93) diu, al seu tom, que Ulisses fingia follia tot sembrant sal amb uns 
animals heterogenis, sense especificar quins eren. 



sacerdot deli d'Apol.10, que van produir magicament vi, oli i blat 
de moro. (Lyc., 57O=Kyp., fr. XX; Apd. Ep., 111, 10) 

Si analitzem lleugerament aquests fragments, de seguida ens 
adonem que el paper de Palamedes en els Cypria ens serveix en 
part per distingir aquests poemes dels homerics. Ens referim 
concretament a la <<pesca>>, activitat poc freqüent o no escaient a 
un heroi homeric, i, d'altra banda, als trets negatius que comenGa 
a assolir el personatge Ulisses, enfront del seu rol brillantissim en 
els poemes homerics. 

Un altre aspecte molt interessant que ens plantegen els Cypria 
es com representaren Palamedes els possibles autors d'aquests 
poemes epics, és a dir, Estasi, Hegesies o Hegesi. Dissentim de 
StanfordIo quan aquest afirma, amb un cert aire esceptic, que no 
hi ha cap testimoni que ens digui que l'autor dels Cypria consi- 
derés Palamedes com un martir, com creien els escriptors del 
segle V .  Certament, de testimonis directes no en tenim, pero si, 
en canvi, d'indirectes. Practicament tots els documents literaris 
posteriors assenyalen la mort innocent de Palamedes. D'altra 
banda, possiblement una part dels Cypria fou una aristeia de 
Palamedes, la Palamedeia. 

Basant-se en un (ctestimoni* sobre l'autoritat de Mnesees de 
Patras, deixeble d'Eratostenes, alguns crítics han pensat que la 
part fmal dels Cants Cipris s'anomenava Palamedeia i comenGava 
amb la invocació a la musa Himno. En aquest .cant epicw sobre 
Palarnedes es tractarien tots els moments del mite de Palamedes, i 
desconeixem si s'esmentaven també les seves invencions". Si 
efectivament acceptem l'existencia del cant epic la Palamedeia i 
donem per suposada la celebritat de que gaudi el nostre mite en 
plena epoca homerica, se'ns planteja un nou problema, vell per 
tal com fou tractat ja des de I'Antiguitat: el silenci d'Homer. 

És certament incert el nombre d'esdeveniments mítics per- 
tanyents al cicle epic que van ser coneguts per Homer, llevat de 
les vegades en que el mestre de Grecia ho diu clarament. El 
mite de Palamedes esdevé un cas sorprenent i colpidor en aquest 
sentit. Com assenyala W. K~llmann'~,  Palamedes és I'unic per- 

W. B.  STANFORD, The Ulvsses Therne. Oxford 1963, pp. 83-84. 
l 1  Nosaltres ens decantem per creure que Palamedes apareix com a <<protos 

heuretes, en els lírics. Cf. infru, n. 19. 
l2  W. KULLMANN, Die  Quellen der Ilias (Troischer Sagenkreis Hermes, Ein- 



sonatge important que és absent en les epopeies homeriques. 
Filostrat, al seu tom, a la Segona Sofistica feia dir a Apol.loni: 
ccsi Palamedes no ana mai a Troia, llavors Troia mai no va existir,. 

Abans d'esmentar el llarg reguitzell d'opinions sobre el silenci 
d'Homer envers Palamedes, diguem, pero, que aquesta qüestió 
esdevé en part gratuita si tenim en compte el postulat (canalistan, 
segons el qual els poemes homerics són l'obra de diferents poetes 
en diferents períodes de temps. D'altra banda, i com molt bé 
assenyala D. L. PageI3 a proposit del llibre esmentat de W. 
Kullmann sobre la prioritat temporal del cicle epic sobre la Ilíada, 
(c... si assumim un Únic Iliasdichter, no sabem quant va heretar, i 
quant va inventar. Podem especular, pero no podem comprovar,. 
Amb tot, seguint un criteri ccunitarista*, I'opinió més generalitzada 
és que Homer va silenciar el mite de Palamedes, perque el va 
ignorar o intencionadament. Certament Homer deixava a l'ombra 
aspectes del mite -aspectes que el poeta preferia per moltes 
raons silenciar- i no hi ha dubte que existia una certa selecció. 
Tanmateix, som del parer que cal donar als indicis que Homer 
coneixia Palamedes14 tota la importancia que es mereixen, i que 
per tant Homer en coneixia el mite. La seva omissió a la Ilíada es 
deu a la transmutació radical a la qual va sotmetre el personatge 
d'ulisses. 

zelschr. 14), Wiesbaden 1960, pp. 301-302. Val a dir, perb, que els arguments 
esmentats per 0 .  JAHN, op. cit., pp. 2-3, no són genys menyspreables. Jahn 
addueix el fet que Pausinies, c~diligentissimus antiquorum carminum epicoruma, no 
fa esnent sobre la Palamedeia i que a Estrabó li passi desapercebut. 

l3 Class. Rev., 11 (1%1), pp. 205-209. Vegeu també A. SEVERYNS, L'Ant. 
Class., 30, 1%1, pp. 541-54. 

l4 Des de I'Antiguitat fins als nostres dies s'han anat'succeint abundants 
teories sobre I'aparició del mite de Palamedes en I'epos. Malgrat les seves 
respectives variants, podem esquematitzar tot aquest llarg reguitzell d'opinions en 
dos grans blocs bisics: 

I .  Palamedes apareix per primera vegada en els cants cipris, abans de la Ilíada 
i 1'Odissea.Homer va silenciar el mite de Palamedes. Aquesta sembla ser I'opinió 
menys generalitzada, o sia la que defensa la prioritat temporal del cicle sobre la 
Ilíada. Vegeu, per exemple, I'obra de Kullmann suara esmentada. 

1) Wrqub ho va ignorar, ja que I'assassinat d'un company d'armes era una 
noció estranya a la moral epica, i de la qual no trobem exemples en els cants 
homerics. Vegeu W. B. S~ANFORD, The Ulysses Theme, Oxford 1954, p. 257, n. 2. 

2) Cal no pensar en uns poemes hombrics enciclopedics, sinó en unes obres 
literaries que per la seva naturalesa feren una selecció dels esdeveniments. Per 
tant, no hi hagué un silenci exprés per part d'Homer. Cf. M. SARMACH, .Le 
mythe de Palamede avant la tragédie grecquer, Eos. LXII, 1974, p. 38. 



D'altra banda, la major part de les ,interpretacions sobre el 
Palamedes epic veuen en ell la personificació d'un poble no- 
grec amb relacions amb GrGcia, i per tant fan del nostre heroi un 
foraster mític, un *barbar% pervingut d'altres contrades llunyanes 
a la península balcanica   sia Menor, Fenícia o Creta, etc. 
Esdevé, doncs, Palamedes una pesa no escaient -segons alguns 
<<personatge mític posterior>>, segons d'altres <<genuiha pesa de la 
tradició antiga,,-, amb tots els trets propis d'un *heroi cultura- 
litzadorn i pocs d'un guerrer. 

3) El silenci d'Homer és intencionat. El personatge Palamedes no hauria 
p e d s  a Homer la glorificació d'ulisses. Vegeu Qr. VELLAY, <La Palamétiie,, 
BUM. de /'Assoc. G .  Budé, núm. 22, 1956, p. 55 i SS. Aquesta opinió segueix el 
relat de Filostrat en el seu Heroicós. 

3.1) La desavinenca entre Ulisses i Aquibles (Od.,  VIII, p. 75 i SS.) té a veure 
amb la mort de Palamedes. Aquil4es tenia com a amic Palamedes, com ens explica 
molt bé Filostrat en el seu Heroicós. Ulisses, al seu tom, era el més gran enemic 
de Palamedes. Cf. J.A. DAVISON, Rez. VON DER MOHLL, ~Kritisches Hypomnema 
zur Ilias,,, N G A ,  1954, p. 44, a Gijttingische Gelehrte Anteigen, CCVIII, 1954. 

3.2) Homer coneixia Palamedes i el seu assassinat. En tenim uns indicis: ' 

a )  6 s  simptomatica I'absencia en el rCat3eg de les Naus, de la ciutat de Niu- 
plia, en la regió de Diomedes. 

b) En el cant I1 sembla conegut el paper de Palamedes en busca de les 
Oinotropes. 

c.) L'amistat entre Ulisses i Diomedes pot ésser deguda a una unió en I'assassi- 
nat de Palamedes. 

d )  Ja que el contingut dels ~Nostoi ,  sembla ser pressuposat en alguns punts de 
la Iliadu, és possible la suposició que la ira de Nhplion, el pare de Palamedes, fos 
coneg~da per Homer. Vegeu W. KULLMANN, OP. cit.. pp. 301-302, i J.A. RJCHS, 
op. cit., pp. 64-65, que apunta ja algun indici de la coneixenca de Palamedes per 
part d'Homer. 

3.3) EI fet que Agamemnon recordi Amfimedó conjuntament amb Menelau 
havia persuadit Ulisses per tal que prengués part en I'expedició contra Troia (Od..  
XXIV, p. 115 i SS.) pressuposant que Homer coneixia la historia de Palamedes. 
Vegeu A.C. BARSON, The Fragments of Sophocles, 11, Cambridge 1917, p. 115. 
Abans ja havia estat suggerit per J.O. SCHMIDT, Ulix Posthomericus. Berlín 1885, 
en el seu capítol sobre els Cants cipris. 

3.4) Palamedes fou un poeta epic i per tant Homer el silencia intencionadament 
per enveja, vegeu La SUDA, s.v. Palamedes. 

11. Palamedes, creació dels poetes cíclics posteriors a Homer. Opinió defensada, 
per exemple, per A. LESKY, Historia de la literatura griega, Madrid 1976 (Bern, 
1963, trad. cast.), tot i que no fa referencia a Palamedes en concret. Alguns autors 
moderns (cf. A. LANG, o bé E. HOWALD, infra) segueixen les opinions dels antics, 
com Estrabó, VIII, 368 D, o Ciceró, De off. 11, 97, que creien que els tragics grecs 
havien creat els personatges de Nauplion i dels seus fills, a partir del nom de la 
ciutat de Nhplia. Si no fos així Homer no hauria deixat de parlar d'ells. 



Una bona part dels cntics ressalta tambe la relació de Pala- 
medes amb Nauplia, una de les seves ciutats d'origen i toponim 
manllevat del seu pare Nauplion. Uns assenyalen la contraposició 
entre Nauplia, pertanyent a l'hnbit jonico-atic, i la resta de les 
ciutats aquees. Uns altres la contraposen a Fenícia. Alguns volen 
veure en Palamedes, habitant de Nauplia, la representació de la 
civilització minoico-micenica quant a transmissor de I'art de I'es- 
criptura enfront a d'altres cabdills grecs, ignorants d'aquest art i 
tambe pertanyents a I'ambit aqueu. 

Un ,altre tret comú a quasi totes les interpretacions sobre el 
Palamedes epic és que la seva relació amb el seu pare Nau- 
plion, dclimon marí, té quelcom d'extraordinari. Uns pensen que 
el personatge Nauplion va ser incorporat a Palamedes; d'altres 
que aixo es produí a la inversa. Ningú, tanmateix, ha destacat el 
seu caracter originariament cctitanicn o <<daimonic, i el posterior 
tractament com a <<personatge de la llegenda kpicanl5, pero con- 
servant trets de la seva antiga condició -recordem sinó les 
qualitats prometeiques que encara conserva Palamedes davant 
l'host aquea, o la relació entre Eubea i Nauplia, com a lloc des 
d'on míticament Nhplion feia bufar els vents vers TraciaI6. 

IS Si que s'ha asssenyalat, en canvi, el tret adaimonic, o atitanic, d'ambdós 
personatges per separat, ( c f .  infra E. HOWALD, O bé M. DELCOURT). 

16 Donem una explicació succinta i diacronica de les principals teories i 
interpretacions sobre el <<Palamedes, epic: 

E. CURTIUS, aphonizier in Argosn, Rhein. Mus., VII, 1850, p. 455 i SS.: Pala- 
medes, personificació de la cultura que els grecs reberen dels fenicis. Els invents 
atribuls a ell - e l s  fars, les mesures, la balan~a, les lletres- en són testimoni. 
Per a k o  no té cap parentiu amb els herois d'Argos, i rep tot I'odi i el menys- 
preu amb que els grecs acolliren els estrangers. 

A. LANG, aThe story of Palamedes,,, The world of  Homer, Londres 1910, 
pp. 188-%: Palamedes, heroi culturalitzador posthomeric introdui't en I'epica 
troiana, concretament en els Cants  cipris, per infiuencies antiaquees. Palamedes 
era un habitant de Nauplia, a la costa, ciutat en relació amb Atenes per I'Anficti- 
nia de Calaurea, i per tant personatge favorit per als poetes jonico-atics. 

E. HOWALD, aPalamedes,,, Geistige Arbeit, núm. 6, Zuric 1939, p. 7: Palamedes, 
ésser irreal, que només és comprensible en relació amb el seu pare Naupli deificat 
mariner. Palamedes és un afegit mític posterior per donar coherencia a les accions 
de Naupli; per tant, li manquen la carn i la sang d'un heroi grec, perque es tracta 
d'un personatge inventat. 

E.D. WILIPS, aA suggestion about Palamedes,, Americun Journal of  Philo- 
logy ,  núm. 78, Baltimore, 1957, pp. 267-78, basant-se en R. GRAVES, Greek 
Myths ( L o s  Mitos griegos, Buenos Aires 1967, 162, 6), i en part en J. BERARD, 
&criture pre-alphabetique et alphabet en Italie et dans les pays égeens,,, Minos, 



A la llum d'aquests trets esmentats de Palamedes, no ens ha de 
sobtar en part el silenci d'Homer, puix que aquest no coneix res 
d'aquests tals <<herois culturalitzadors~ en el camp aqueu, on ells 
estan fora del seu lloc. Si que es, en canvi, versemblant que el 
poeta o poetes jonics autors dels Cypria fessin morir Palamedes 
just abans del comensament de la Ilíada, conscients efectivament 
que dintre d'aquesta epica no podien encaixar-lo17. 

Davant, doncs, d'aquest garbuix d'opinions i teories, seria 
endebades d'intentar afegir una altra nova interpretació que 
menysprees les suara esmentades. És per aixo que els nostres 
suggeriments estan pregonament recolzats sobre anteriors inter- 
pretacions: Palamedes, originari daimon o d i t a ~ ,  esdevingut 
<<heroi culturalitzadorn i inserit en el cicle epic com a personifica- 
ció o transmissió de certes cultures que van influir sobre Grecia 
(Fenícia, Jonia, la cultura minoico-micenica, etc.); que fou cone- 
gut per Homer i que aquest el silencia; personatge que apareix 
primetament documentat en els Cants Cipris sense tots els atri- 
buts inventius, que sí, en canvi, posseira en els lírics, fou al 
nostre entendre un heroi mític malament <<assutus in fabulas 
Troicas~, estretament vinculat amb Nhplion i la ciutat de Nau- 
plia, personificació alhora de la rebutjada influencia fenícia sobre 
Grecia i dels dominis jonico-atics en el Pelopones. Palamedes es, 
doncs, mes aviat <<genulna peGa de la tradició antiga, que <<un 
personatge mític posteriorI8 *. 

Salamanca 1953, pp. 65-83: Palamedes, es el representant davant de Troia, per les 
seves invencions, dels aconseguiments de la tradició minoica, heretada despks 
pels micenics. La llegenda canvia Palamedes de simple transmissor de I'art de 
I'escriptura en inventor. Es guanya I'odi dels cabdills grecs (micenics) perqut 
saber escriure era mal vist per ells. 
M. DELCOURT, ~ T h e  Last Giants~, Hisrory of Religions. IV, 2, Chicago 1965, 

pp. 20942, seguint en part els estudis d'U.V. WILAMOWITZ, Aischylos Interpre- 
ttrtionem. Berlin 1914, p. 146, i C. FRELLER-ROBERT, Griechische Heldensuge. 11, 
1127, 1921: Palamedes, tita fet heroi tpic. Els seus invents són nefasts per aquesta 
mateixa condició seva. Palamedes, Filoctet i Aiax foren reconeguts com antics 
d~~irnones, pero en ésser inserits en I'epos van perdre llurs caractenstiques i es 
carregitren amb values psicologiques. Només Palamedes conserva trets prometeics. 

l7 Sobre la distinció entre poetes jonics creadors dels Cvpritr i Homer, ens 
hem basat en A. LANG, OP. cit.. pp. 188-96. 

l 8  Un estudi excellent sobre els Cypritr i d'altres poemes epics grecs arcaics 
és el d'A. BERNABB,  fragmento os de epica griega arcaicaa, BCG. Madrid 1979. 
Vegeu sobretot pp. 93-138. 



Palamedes segons els lírics grecs arcaics 

Amb el desenvolupament del sentit de personalitat i l'individua- 
lisme encarnat en els poetes lírics -recordem la ponderació que 
fan Arquíloc (fr. 77 D), Alcman (fr. 92 D) o Solo (fr. 5 D) de llurs 
respectives obres- es veu la necessitat d'atribuir els diversos 
heur@mata a diferents personatges, especialment pel que fa a 
l'ambit musical. No és, doncs, estrany que Palarnedes aparegui 
amb l'epítet de <<heuretes>> en boca d'un líric com Estesícor 
o Píndar, pero tanmateix en un altre camp, el de l'abecedari, 
estretament relacionat amb la música, com per exemple quan es 
diu que el poeta Simonides de Ceos afegí dues vocals a les cinc 
que tenia la lira sagrada d'Apol-10. 

D'altra banda, hi ha factor que segons A. Kleing~nther'~ va 
engendrar aquest delit per atribuir invencions: la revolució eco- 
nornica dels segles VI1 i VI aC i els nombrosos invents que veie- 
ren la llum durant aquesta epoca: els sistemes de mesures i 
pesos, l'encunyament de moneda, la trirrem, etc. Tots aquests 
invents pertanyien a una tradició local, i per augmentar l'anome- 
nada de la ciutat patria els ciutadans posaven en relleu el que es 
devia a ella. En el marc d'aquest patriotisme va néixer la múltiple 
divergencia en l'atribució d'identics heurCmata. 

Per6 potser el motiu cabdal que dóna raó de la nova concepció 
del nostre <<heroi>> per part dels lírics calgui trobar-10 en relació 
amb el menyspreu d'ulisses pel seu caracter dolós, brut, enemic 
del dret i de la llei, i com a conseqüencia en el realq dels 
personatges rnitologics que no jugaven cap rol decisiu en Homer o 
en els poemes cíclics, com és el cas de Palamedes. 

Segons el testimonium de l'escoliasta de la gramatica de Dionís 
de T k i a ,  Palamedes era presentat com un inventor per Estesícor 
(ZTI~U~XOQOS 6& &V 6&6t&Q@ 'OQEOTE'ÚIS t O V  riaAap~j6qv cprlUlV 

l9 A. KLEING~NTHER, ~ n e 6 r o s  Eveeqs. Untersuchungen zur Geschichte einer 
Fragestellung>>, Phil. Suppl. B, 26, I ,  Berlin 1933, pp. 24-25. D'altra banda, malgrat 
que aquest autor (ibid., p. 78) sigui de I'opinió que és en els Cants cipris on convé 
cercar la font de certs trets del caracter de Palamedes --com les seves inven- 
cions-, posats després en relleu pels tragics, som del parer que és en els lírics 
on apareix primerament caracteritzat com a inventor i heroi culturalitzador. 
En aixo ens decantem a favor de I'argument esbossat per M. SZARMACH, art. 
cit., p. 43. 



~i)er)~cÉva~ (scil. ta ao~xe ia ) ,  i s'ha suposat que el mite de Pala- 
medes estava relacionat amb una de les dues obres del nostre 
líric 2O. 

Tanmateix, és evident que Palamedes no apareixia en aquest 
primer apogeu de la lírica com ho feu a partir de Píndar, on el 
nostre heroi porta els epítets de ccaocpó~ K V Q L ~ T E Q O S > ~  enfront 
d'ulisses. D'altra banda, com ha assenyalat molt encertada- 
ment W. B. Stanford, c(0dysseus was not neglected after the 
decline of the epic style21u. Lírics com Alcman, Arquíloc, Solo 
o Teognis van considerar encara en llurs obres els trets positius 
d70disseu. Tot amb tot, quan parlem, doncs, de Palamedes en els 
lírics, no hem de deslligar-10 mai del desenvolupament del mite 
d'Odisseu2*. D'altra banda, els testimonis indirectes d'Estesícor i 
Pindar sobre Palamedes ens serveixen d'exemple il.lustratiu de la 
modificació de determinades llegendes per part dels poetes aristo- 
cratics de mentalitat delfica-apol-línia, com es el cas de Píndar i 
d'Estesicorz3. 

El mite de Palamedes en I'Oratoria i la Filosofia 

El nostre mite sofreix algunes modificacions quan, amb I'apo- 
geu de la sofistica, va ésser tema preferit d'exercitació retorica 
per a Gorgies, Alcidamant i d'altres sofistes i filosofs. Els motius 
d'aquesta predilecció són aparentment molt clars: defendre amb 

20 Vegeu F. JOUAN, Ertripide et les Iégendes des Chunts Cypriens. Pans 1966, 
p. 360, que gosa dir que Palamedes era esmentat en els Nostoi. I'Aeginlios i a 
I'Orestetr d'Estesicor, i que tanmateix aien ne permet de dire si ce motif figu- 
rait dans I'une ou I'autres de ces oeuvresn. 

2' W. B. ~ A N F O R D ,  ~Growing Hostilityn, o p .  cit., p. 90-100. 
22 El cas de Pindar vessa llum sobre aquesta evolució de quk parlem. Efecti- 

vament, del testinionirrni d'Aristides (11, 339) que diu <<iiwa pn' a t r w  (scil. 
llahcqd$q) ~ v g ~ h t e e o v  toc '06vooÉw~ e k  oocpíus hoyov hs Ecprl lliv6as,, 
es despren I'odi i ja no sols I'enveja d'ulisses envers Palamedes. Pindar detestava 
Odisseu i admirava la figura d'Aiax. L'heroi favorit d'Homer va esdevenir el més 
avorrit per a Pindar. Les causes d'aixb semblen, a part les suara esmentades, 
el fet que Pindar pertanyés a la ra$a eblica, i per tant admirava I'estil dbric auster i 
també que a la cort de Hieró de Siracusa va ensopegar amb maliciosos poetes 
rivals que tenien molt en comú amb Ulisses. 

23 En aixo seguim les teories esbossades per J. DEFRADAS, Les th@nies de 10 
prop(r~~rtrdc~ dell>hiqrre. Pans 1954. 



txit uns <<processos>> difícils era una tasca que atreia molt els 
oradors. A més, un tema de tal mena oferia materia abundant per 
poder elaborar subtils declamacions. 

Conservem del sofista Gorgies dos discursos epidictics, 1'Elogi 
d'Helena i la Defensa de Pa la rnede~~~ ,  que ens informen molt bé 
de la retorica i dels trets sofístics d'aquest filosof, i que concre- 
tament en el cas del Palamedes resulta ser, segons Reiske, can 
catecisme de la dialectica i la retorica gregues25,>. 

Palamedes apareixia en aquest discurs defensant-se d'unes fal- 
ses acusacions de traicio que li fa Ulisses davant l'exercit aquell. 
Els arguments que addueix Palamedes en contra podrien haver 
servit perfectament per acusar un ~ulpable*~: (<No podia jo trair la 
meva patria, ni ho hauria volgut si m'hagués estat possible>>. 

Ambats a aquest punt cal que ens preguntem, d'una banda, si 
obeeix la caracterització mítica del Palamedes gorgia al concep- 
te general d'<<heroi epic-inventor, amb totes les seves connota- 
cions, i també si respon l'eleccio d'aquest mite per part de 
Gorgies a la seva funció com a c<naLyvLov,>, o si més aviat tenia 
per a ell i per als cercles filosofics atenesos de la segona meitat 
del segle V unes altres connotacions. 

Quant a la caracterització del nostre heroi val a dir que només 
son al-ludits en la Defensa de Palamedes gorgiana els elements 
del mite que fan referencia al judici, i que la resta dels detalls o 
perip&cies mítiques s'han omes. De fet, només dedui'm del discurs 

24 Una de les qüestions mes espinoses és la classificació d'aquest discurs 
dintre del genere ~epidicticn o del adikanicónw, segons la tipologia establerta per 
A R I S ~ T I L  (Rhet., 1358 b). La majoria dels interprets de la Defenso de Pulomedes 
han considerat aquest discurs d'aparat, amb afany només retbric, un anaíyv~ov*,, 
semblant a I'Elogi dVHelenu. Ha estat tanmateix J.A. COULTER, aThe relation of 
the Apology of Socrates to Gorgias'Defense of Palamedes and Plat's Critique of 
Gorgianic Rhetoric,,, Hurvurd Studies in CI. Ph., núm. 68, Cambridge 1964, 
p. 274 i SS., un dels primers d'assenyalar la solució a aquesta designació del 
Pulurnedes gorgia com a obra c<epidíctica,,. Malgrat que aparentment aquest 
discurs, pel que fa a la seva forma, sembli un discurs jurídic, quan hom analitza la 
seva combinació formal descobreix I'absencia, en la seqütncia normal apro- 
oimion~~-a(prothesis),-adiegesis*-apistis-epilogos, de la ~diegesis,,. 

25 REISKE, Or. Gr. .  VIII, praf.: rmeretur hoc opusculum (...) ut in archetypis 
eloquentiae graecae forensis habeatur,,, citat per F. BLASS, Die Atrische Be- 
redsamkeit, I ,  Leipzig 1892, p. 81. 

26 Per aquesta apreciació ens basem en H. GOMPERZ, Sophitik ltnd Rhetorik. 
Leipzig & Berlin 1912, p. 23. 



que Ulisses ha acusat Palamedes de traidor i que, segons Pala- 
medes, l'heroi d'itaca no va oferir cap prova. D'altra banda, no hi 
ha cap referencia a la carta que Ulisses va posar en la tenda de 
Palamedes per trair-10, i com a conseqüencia d'aixo Palamedes ha 
de fer suposicions sobre la conducta d'ulisses. 

En canvi, el que es mes dificil d'esbrinar es la segona qüestió. 
Les intencions de Gorgies amb aquest discurs no eren nomes el 
passatemps i el <cnaiyvio+u. El seu objectiu era també la <<persua- 
sió,>, el reconeixer la forqa persuasiva de l'emoció com a fruit 
d'una retorica que en certa mesura s'assembles a la poesia. 
L'orador havia d'ésser un poeta, <ca leader of souls, a psychn- 
,qogosfi2'. Tanmateix, dubtem que interesses mes a Gorgies el 
reeiximent del problema plantejat i les tecniques del discurs, que 
el tema tractat o la veritat filosofica, contrariament al que s'ha 
dit28. 

Doncs be, a part dels motius suara esmentats, Gorgies, al 
nostre entendre, va escollir el tema de Palamedes perque conei- 
xia molt be les nombroses connotacions amb la sofística i la ((idea 
de progres>, de que ja gaudia en els Tragics, concretament a 
Euripide~?~. Palamedes era I'arquetip del filosof deshonrat arran 
de les persecucions dels intel-lectuals a comenGaments de la 
guerra del Pelopones. 

Una altra raó de l'elecció de Gorgies del nostre mite cal cercar- 
la en la imitació posterior de la defensa gorgiana per part de 
Xenofont i Plató. Doncs bé, fins que veié la llum l'article de J. A. 
Coulter abans esmentat, la communis opinio30 era que la figura 

27 G. KENNEDY, The art of Persuasion in Greece, Princenton Univ. Press, 
Nova Jersey 1963 (6.a ed. 1974), p. 64. 

28 Vegeu, per exemple, H. GOMPERZ, OP. cit., p. 26. 
29 Partim de la suposició comunament acceptada que cronologicament la 

Defensa de Palamedes de Gorgies és posterior al Palamedes euripidi. El Pala- 
medes tragic és datat abans del 411 aC per E. MAAS (Herme XXII, 1887, p. 579). 
F. BLASS, op. cit.,  I ,  77, 3 confirma la nostra opinió. Vegeu la nostra recensió 
a Ftrventia 612, 1985, del llibre de R. SCODEL, The Trojun Trilogv of Euripides, 
Gottingen 1980, sobre aquesta qüestió. 

30 Cronolbgicament esmentades, aquestes obres són les següents: H. GOMPERZ, 
op. cir.. pp. 9-11; J .  MORR, aDie Entstehung der Platonischen Apologien, Schrifren 
der Deutschen Wissenschuftlichen Gesellschaft in Reichenberg, Heft 5, 1929, 
pp. 29-34; K. FREEMAN, The Pre-Socrutic Philosophers3, Oxford 1953, p. 363; 
A.H. CHROUST Socrtrtes. Mun trnd Mvth. Londres 1957, pp. 216-18 i passim; 
G. CALOGERO, <<Gorgias and the Socratic Principle Nemo sua Sponte peccat,, 
JHS, 77, 1957, pp. 12-17; J. A. COUTER, art. cit., pp. 269-303. 



mítica de Palamedes fou molt considerada dintre dels cercles 
socfitics. Coulter, tanmateix, sense menysprear les influkncies del 
mite palamkdic en Xenofont, ha destacat que Socrates apareix en 
1'Apologia de Plató com I'antípoda de Palamedes. Per arribar a 
aquesta tesi s'ha basat en un passatge de 1'Apologia platonica, el 
41 a c ,  on Socrates diu que desitjaria trobar-se a l'ccaltre món>> 
amb ~ i a x  i Palamedes, car és un <<company savi,. Tanmateix 
Socrates diu també que c<conversar amb herois com Palamedes 
sera un meravellós passatemps>>. Ara bé, els termes K ~ L U T Q L ~ ~ I ~ > >  o 
a8Lat~L~~ivn  eren les designacions característiques de Socrates 
per =batre els <<pretendents a la saviesa,,. Socrates, doncs, el 
que de fet declarava era que a l'<<altt-e mónn continuaria exami- 
nant qui és savi i qui no ho és3'. 

Al marge de la conclusió de J. A. Coulter, segons la qual 
c<the behaviour of Socrates in the Apology would be an illustration 
of the rhetorical counter-position implied by Socrates' criticism in 
the "G~rgias">>~*, cal que ens plantegem el nostre mite amb un 
cert eclecticisme pel Que fa a la seva influencia i consideració en 
els cercles socdtics, i adhuc assenyalar la possibilitat que Pala- 
medes fos interpretat com a personificació de la cefalsa savie- 
sa>>, de la sofistica. Segons aixo, Gorgies escolli el tema de Pala- 
medes amb finalitats diferents a les de Plató o Xenofont. 

El mite de Palamedes va ser, uns anys després, tema d'un altre 
discurs, el <c'06uuu~t~s ~ a z a  IIahapfi60us neouo6ia~,~, que tradi- 
~ionalment s'havia atribuit al sofista Alcidamant, deixeble de 
Gorgies, pero que la majoria dels cntics, d'un temps ensa, han 
considerat un producte genuí del segle IV aC. En aquest discurs 
Ulisses s'adre~a als jutges presentant-10s la prova de la culpabili- 
tat de Palamedes: una sageta al taló que procedeix del campament 
troia, on una missiva hi estava adossada d'amagat. Aquesta 
missiva era destinada a Palamedes de part de Príam, qui li oferia 
la seva filla Cassandra com a esposa si traia els grecs. A tota 
I'acusacio li manca fonament i les sospites resulten ser absur- 
des. fis, doncs, I'unic document literari important que tracta 
funestament a Palamedes. Aquests mateixos motius van fer pen- 

31 D'altra banda, a la llum de les nombroses contradiccions que segons J.A. 
Coulter existeixen entre I'Apologiu de Srjcrutes piatbnica i ei Poltrmedes de 
Gbrgies, aquesta interpretació és molt versemblant. 

32 J.A. COULTER, art. cit., p. 298. 



sar a F. B l a ~ s ~ ~  que el seu autor tenia la intenció de donar 
l'exemple d'un sicofanta. 

Perb quina relació té aquest discurs amb la Defensa de Palame- 
des de Gbrgies? Hom pot afrrmar de manera quasi taxativa que en 
el discurs del ps-Alcidamant no hi ha cap referkncia a l'obra del 
sofista de Leontini, malgrat que l'un sembli una rkplica de l'altre. 
Kleingiinther esdevé en aquest sentit contundent quan assenyala 
que la comparació d'ambdues taules de <<heuremata), mostra com 
Alcidarnant no contesta al Palamedes de Gorgies, i es de suposar 
llavors que ho fes a una altra apologia34. 

Finalment cal preguntar-se si aquest discurs contra Palamedes, i 
aparentment a favor d'ulisses, no reflecteix un cert caire ironic 
per part del seu autor en el sentit que tots els arguments, com 
hem vist, semblen grollers i poc convincents. Es tractaria, doncs, 
d'una apologia sorneguera, d'un altre elogi o lloanqa de Palame- 
des? Al marge d'aquesta versemblant possibilitat, a hores d'ara 
irresoluble, hem vist en aquest discurs una altra fita important en 
el tractament del nostre mite, una fita amarada de asofistican, al 
nostre entendre apologktica també de Palamedes com a personi- 
ficació de la Sofistica. 

La interpretació al4egorica de Palamedes com un sofista, heroi 
culturalitzador i representant de la idea de progrés, era contd- 
ria a la concepció cínica. Concretament Antístenes, considerat un 
dels primers cínics, menyspreava la figura de ccuocp6~~ que repre- 
sentava Palamedes, així com els seus descobriments científics. 
D'altra banda, Antístenes admirava Odisseu per la seva <<saga& 
tat, i <<astucia,,. Era l'heroi més popular entre els herois homkrics. 
Per a ell i els seus seguidors tota aventura de l'heroi d'ftaca era 
una a l . l eg~r ia~~.  Els herois cínics per antonomasia eren Heracles i 
Ciros. Tanmateix, I'actitud favorable d'Antistenes envers Odisseu 
depen de les característiques que aveinen l'heroi amb els cinics. 
Odisseu i Heracles eren el paradigma d'homes individuals, servi- 

33 F. BLASS, op.  cit.. 11, p. 361. 
34 A. KLEING~NTHER, op. ei!.. p. 80. 
35 Sobre la relació Antistenes-mite de Palamedes basem part de la nostra 

informació en els estudis de T .  MANTERO, Ricerche sull'Heroikos di Filosmtro. 
Istit. di Filol. classica e medioev. Univ. de Gtnova, 1966; A.H. CHROUST, OP. t ir . .  
pp. 148 i S S .  i 219 i S S . ,  i G .  K .  GALINSKY, The Herukles Theme. Oxford 1972. 
D'altra banda, coneixem les oplnions d'Antistenes sobre Odisseu arran dels seus 
discursos 1'Aicc.r i I'Odisseu. 



cials, naturals, d'homes capasos d'afrontar perills en servei de la 
humanitat, etc. J?s, doncs, evident que els enemics d'Heracles i 
Odisseu, com assenyala F. DÜmmler3'j, apareguin com a esofistai* 
en el sentit negatiu del terme, com a mestres de la falalacia o com 
a homes corromputs pels sofistes. 

I justament per coneixer l'aversio d'Antístenes envers Palame- 
des tenim el testimoni de Dio Crisostom (Oratio, 13.21), una obra 
que el mateix Dümmler ha mostrat dependent dels escrits d'An- 
tistenes, oposats a la <<nova paideia,, introdu'ida per Palamedes. 
Dió Crisbstom insisteix, sota la influencia directa d'Antistenes, 
en el fet que la <<saviesa>, de Palamedes el va dur al fracas. 
A més, una prova fefaent que Palamedes apareixia en els dis- 
cursos dlAntistenes és que Plató (Rep. ,  VII, 522 c) es burla 
dlAgarnemnon perque apareix en els tragics ridículament carac- 
teritzat, sense saber comptar, contrariament a I'inventor dels 
nombres, l'heroi Palamedes, i, segons D~mrnler,~' com a revenja 
del funest tractament de Palamedes per part d'Antistenes. 

Ambats a aquest punt cal que ens preguntem com concebia 
Plató el mite de Palamedes. D'una banda, com hem vist en parlar 
de Gorgies, era l'objecte de les seves crítiques. El considerava 
l'encarnacio dels sofistes, contraris a I'esperit veritablement filo- 
sofic. D'altra banda, esmenta Palamedes entre una llista d'inven- 
tors mítics (Lleis, 677 d). En la resta del corpus Platonicum 
són escasses les al-lusions a Palamedes a part les ja esmentades. 

Doncs bé, aquesta al-lusio a Palarnedes inventor troba, al nostre 
entendre, dues possibles explicacions: les connotacions que ja 
posseia plenament Palamedes amb la ((idea de pro gres^ i la relació 
d'un dels seus principals invents, I'alfabet, amb el pas de la 
<<Civilitzacio oral, a la <<Civilitzacio de l'escripturau a Grecia. 
Conscients del risc que suposa parlar d'unes qüestions tan deba- 
tudes i ccvexades,,, gosem tanmateix oferir un modus interpretandi 
sobre la relació Plató-Palamedes. D'una banda, la ideologia de 
Plató sobre el progrés de I'home difereix considerablement de la 
dels filosofs-sofistes anteriors i dels presocratics. A més, té dues 
etapes 38 : 

36 F. WMMLER, aZum Herakles des Antisthenes,,, Phil.. 50, 1891, p. 25. 
3' F. DOMMLER, ibid.. p. 296. L'element cínic apareixia també en el Ptrltrme- 

des d'Euripides (fr. 580), on hi havia una al.lusiÓ cínica sobre I'enriquiment 
econ6mic dels asofoi,,, possiblement posada en llavis d'ulisses. 

38 Basem aquesta classificació en I'obra de R. MONDOLFO, Llr comprensidrl del 



I. En el Timeu (22 c) i el Crities (109 D) es diu que la creació 
col-lectiva de la cultura és periodicament interrompuda i anorrea- 
da per les grans catistrofes cosmiques. Aquesta idea de des- 
trucció apareix també en el mite del Polític (pp. 269 i SS.) El 
veritable esperó del progrés huma va ésser la <<necessitat>>, i 
d'aquesta es van aprofitar els inventors. Per aixo el que la tradició 
va anomenar, doncs, dels déus l'obtingueren mitjansant l'ense- 
nyament i l'exercici. A més, en el mite del Polític els inventors 
duen noms de déus -Prometeu, Hefest, Atena. 

2. En les Lleis (677 D) reapareixen els inventors, pero són ja 
tots humans. Reneixen contínuament les arts com a quelcom 
sempre nou perque els homes semblen ignorar que ja van existir 
moltes generacions abans. Les nostres arts no tenen més de dos 
mil anys d'existencia, des que van ser descobertes unes per 
Dedal, altres per Orfeu, altres per Palamedes, etc. La creació de 
la cultura esdevé, doncs, obra dels homes, i hi ha uns factors que 
serveixen d'esperó. 

Com hem vist, no és sols l'enginy d'uns determinats <<inven- 
t o r s ~  el que va produir el progrés de l'home, sinó també les 
seves necessitats. Els inventors, com Dkdal o Palamedes, vin- 
drien a ser els que coronessin els mkrits dels homes. Es tracta, 
doncs, d'una visió global o universal del progrés. Ara bé, Plató no 
opinava que totes les technai, els fruits del progrés, fossin degu- 
des a una única personalitat, com Palamedes, contrariament a 
d'altres sofistes i pensadors de finals del segle V ,  i que segons 
aquesta concepció hagués suposat la destrucció del concepte bell i 
correcte d'un desenvolupament cultural progressiu i gradual39. 
D'altra banda, Plató, en la seva República, ens dóna un dels 
testimonis més eloqüents de la transformació que s'estava operant 
a Gkcia amb el pas de la <<Civilització oral, a la c<Civilització de 
I'escriptura>>. Plató exhorta a combatre la poesia, referint-se es- 
pecíficament a l'epos com a perillós obstacle mental per al pro- 
grés intel-lectual. Tanmateix, Plató no rebutjava la <<poesia>, tal 
com podia ésser llegida en un llibre. Era més aviat ccl'atto di 

sujeto humano en Itr culturtr crntigutr. Buenos Aires 1968, pp. 509-607, tot i que 
I'autor no fa palesa aquesta classificació, sinó que simplement sembla insinuar-la. 

39 Aquest concepte, segons W. NESTLE, V o m  M ~ t h o s  zum Logo.  Stuttgart 
1975, pp. 330-31, va ésser primerament pronunciat per Xenofanes i reprks per 
Prothgores i d'altres. 



aprendimento mnemonico (. . .) e la condizione di mimesi*, com ha 
assenyalat E. A. Havelocka. Tot era .doxa,, o ccopinió~ el que no 
era experikncia abstracta i filosofica, segons Plató. Certament 
necessitava quelcom constant i atemporal per a la seva doctrina 
filosofica, i aixo no li ho fornia l'epos, car la psicologia de 
I'execuciÓ pdtica suposava l'aprenentatge mnemonic i no donava 
possibilitat de poder pensar o d'ésser cntic. Per tot aixo Plató 
mirava amb bons ulls el pas gradual de l'analfabetisme a l'alfabe- 
tisme complet, si bé aixo s'acompli quasi definitivament a comen- 
Caments de I'epoca hel-lenistica. Palamedes, inventor de l'alfabet i 
personificació de la idea de progrés, que va córrer de boca en 
boca de tots els filosofs i artistes del segle V ,  era la representació 
mítica de la transformació a la qual assistia en Plató i d'altres 
filosofs. Molts d'ells trobaren en aquest mite un instrument adient 
per a afegir-li unes connotacions que no tenia fins aleshores. 

Palamedes, tema tragic 

Sabem que a més del Palamedes d'Euripides, d'altres tragics 
com ~ s ~ u i l ,  Sofocles i el jove Astidamant van escriure obres 
intitulades Palamedes, que Sofocles va escriure dues obres més, 
el Nauplios KataplecSn i el Nauplios Pircaeus, mentre que Asti- 
damant, Licofró i Filocles van escriure cadascú un Nauplios. 
Totes aquestes peces feien referencia a Palamedes. 

L'argument dels Palamedes va esdevenir més artificiós i trans- 
format en molts punts en comparació amb la senzillesa del trac- 
tament epic d'aquest mite4'. D'altra banda, era el mateix aproxi- 
madament en els tres tragics. El tema exigia una escena d'ag5n 
amb acusació i defensa, motiu aquest que apareix per primera 
vegada en els tragics. 

Sobre la qüestió de I'atribució dels arguments s'han anat suc- 
ceint diferents teories des de fa un segle. El problema és a quin 
dels t e i c s  cal atribuir un seguit de versions sobre el mite de 

40 E.A. HAVELOCK, C ~ I t ~ r e t  orercle e (.iuiltil dellcr ~(.rittrrrct. Ed. Laterza, 1973 
(Prefuce to Pluto. Cambridge-Massachusetts 1963). cap. XII. 

41 J. DUCH~MIN, L ' A y h  duns Itr trcrgldie grecque. Pans 1968, afirma que 
apeut45tre I'affabulation était elle la mime chez les trois. Le sujet meme exi- 
geait tres certainement une scbne de jugement régulier, avec accusation et 
defensen, i tanmateix altres estudiosos opinen que no hi era a esquil aquest judici. 



Palamedes normalment basades en els t ~ i g i c s ~ ~ .  D'altra banda, si 
el rol del <<Palamedes epicn va ser molt important des de bon 
comenqarnent, pel que es despren de la seva aparició a les arts 
plastiques, en canvi, són escassos els testimonis de la representa- 
ció del <<Palamedes tragit, en qualsevol de les arts figuratives. 
Nomes cal consultar les obres ja classiques de L. Sechan o de 
Lane" per adonar-se de la practicament absoluta manca de 
material4" . 

El Palamedes d'Esquil ens el podem imaginar nomes en compa- 
ració amb el Prometeu encadenat del mateix autor45. L'escoliasta 
ad Aesch. Rom. 457 ens forneix una noticia segons la qual les 
invencions allí esmentades apareixen també en el Palamedes 
d'Esquil. Així doncs, els versos que J. Estobeu posava en relació 

42 Recordem aquestes versions: I. Epítome del ps. Apol.lodor, 111; 1I.a. Higí, 
CV; n.b. Servi, ad Aen. 11, 81; 111. Schol. ad Eur. Orestes, 432; IV. L'Odisseu ... 
del ps.- Alcidamant. Doncs bé, amb I'ajut d'aquestes versions, de I'andisi lingiiis- 
tica -no molt aprofitada, segons F. S r o ~ s s ~ ,  aDie Palamedes-Tragoedien der drei 
grossen Tragiker und das Problem des Hypothesis,,, Wiener Studien, LXXIX, 
1966, p. 101- i amb els fragments conservats, C. ROBERT, Griechische Heldensa- 
ge, 1921, p. 1133, va opinar que el Pulamedes d'&squil era la versio més senzilla, 
la de Sofocles la més complexa i la d'Eunpides la més profusa en detalls. Robert 
fou seguit en I'essencial per F. JOUAN, op. cit., p. 345. Altres temptatives han 
estat les ja esmentades d'A. Pertusi i recentment la de R. SCODEL, The Trojun 
Trilogy o Euripides, Gottingen 1980, qui creu que la versió d'Higí és I'argument 
del Pulamedes euripidi, tot i que NAUCK (Tr. Gr .  Frg., p. 541) ja ho havia suposat 
amb anterioritat. 

43 L. &CHAN,- Ét~ídes sur la trugédie grecque duns ses rupports uuec la 
cérumique, Pans 1967 (I.a ed. 1926); A. LANE, Greek pottety, Londres 1973. 

44 Si la font més abundant pel que fa als testimonis sobre Palamedes són els 
<miralls etruscs>,, tanmateix els tragics no van influir en aquesta part figurativa. En 
canvi, sabem per referencies indirectes que si que va captivar els pintors, concreta- 
ment Timantes, la mort per lapidació de Palamedes, sens dubte tema t~-&&, 
perqui? aquesta versio de la mort del nostre heroi era prbpia.dels trigics, després 
d'un judici. Ens trobem més tard amb una altra serie de representacions plastiques 
on apareixen Palamedes i d'altres herois jugant als daus o a diversos jocs d'atzar, 
precisament invenció de Palamedes. Curiosament els pintors coneixien molt bé la 
llegenda tragica, car a més de representar Palamedes i d'altres herois jugant a un 
joc inventat en circumstancies bel.licoses pel mateix Palamedes, associaven 
sempre en els seus quadres a herois enemics d'ulisses. Basem aquesta informació 
en I'article de S. KARUSU aDer Erfinder des Wiirfels. Das ateste griechische 
mytische Portrat,,, Mitt. des Deiítschen Arch. Instit.. LXXXVIII, Berlín 1973, 
pp. 55-65. 

45 Donem per suposada la seva autenticitat, malgrat els dubtes que van 
plantejar Westphal, Niedzballa i W. Schmid (Untersuchungen zum gefesselten 
Promethetís. 1926). 



amb el Desmotés dd'~squi l  (vv. 454-459) deuen pertanyer d'alguna 
manera també al Palamedes, car el fr. 182 N2 té molt a veure 
amb els versos del Desmotés6. 

En el Palamedes esquili tots els personatges de I'acció es 
mouen. amb llibertat i responsabilitat. Tots ells assumeixen, a 
més, les penes que resulten de les seves accions: Ulisses, fent 
caure amb intel-ligencia el seu enemic, i Agamemnon ordenant la 
seva lapidació. 

A Bsquil es produeix, al nostre entendre, el pas de la concepció 
*divina, de les invencions a la concepció heroico-humana, car 
aquestes són reivindicades tant per Prometeu com per Palamedes, 
mentre que abans es consideraven nomes com un do de la 
divinitat. 

Quant al Palamedes de Sofocles, dificil per no dir impossible 
esdevé la seva reconstrucció si no la concebem formant part de 
la trilogia formada per aquesta i dues tragedies mes, el NaÚ- 
nht.0~ ~a tanhkov i el NaÚnA~os n v e ~ a ~ ú s ,  com molt be han 
proposat Schmid i Stahlin4'. 

Pel que fa a l'argument de la pesa, sembla que Palamedes, 
eproditionis reus,,, anava en aquesta obra desmuntant totes les 
objeccions que li feia l'acusador i que tanmateix no era entesa la 
seva defensa, i, així doncs, moria víctima de l'enveja@. No 

Aquesta informació ens I'ha fornida H.J. W ~ E ,  Der  Verlorene Aischylos. 
Berlín 1%3, pp. 106-108. D'altra banda, el fr. 181 N 2  en boca de Niuplion davant 
dels cabdills grecs, juntament amb d'altres fonts (APD. Ep. VI,8; sch. ad Or. 432; 
TZETZ.; sch. Lyc. 386 i 1093), ens assabenta que Nauplion, el pare de Palamedes, 
ana al campament aqueu a demanar justícia després de la condemnació del seu fill. 
Així doncs, el defensor de Palamedes a Bsquil era Nauplion, mentre que a 
Euripides possiblement era Bax, germi del nostre heroi, pel que es despren dels 
fragments. A més, segons I'autor de I'edició Aeschyli et Soph. Trtrgedicte et ... 
(Firmin Didot, Pans 1877), c<apud Aeschylum certe fuit hominis, qui benefi- 
ciorum conscius, vix respondet criminibus, sed magnanima oratione merita solum 
sua exponit*, pp. 262-63. Efectivament, sembla que Palamedes no es defen- 
sava de les acusacions d'ulisses més que fent esment de les seves invencions i 
beneficis, contrariament al Ptrlomedes dels altres autors i al de Gorgies, com hem 
vist. 

47 W. SCHMID i O. STAHLIN, Geschichte der Griechischetl Literirt~rr. I ,  Munic 
1940, pp. 443-46. Aquesta trilogia estaria, doncs, composta per dues parts: 
1) La mort de Palamedes; 2) La venjan~a de Nauplion, en dues parts. 

48 Aquesta és, almenys, I'opinió de I'autor de I'edició Aeschyli et Soph.. F .  
Didot, Pans, 1877, pp. 262-63. D'altra banda, també M. SZARMACH, <Les tragédies 
d'Eschyle et de Sophocle sur Palamedes, Eos. 62, 1974, pp. 193-204, s'estima més 



posse'im, d'altra banda, cap prova que ens permeti demostrar 
I'existencia d'un ag5n en el bell mig de la tragedia, malgrat que el 
tema mateix ens deixi suposar-ho49. 

No hem de comparar tampoc el Filoc3tes sofocli amb el Pala- 
t ~ ~ e l i e s  d'aquest mateix autor per tal de comprendre un xic més 
aquest segon, com han proposat alguns autors, car en la pri- 
mera tragedia Odisseu és representat perseguint el bé dels grecs, 
mentre que en el Prrltrmedes venja les injúries que ha rebut del 
nostre heroi inventor. 

El fragment 438 N2 presenta una serie de problemes que fan 
discutible la seva interpretació. En primer lloc, el fet que Palame- 
des parli en tercera persona no ens ha de sobtars0. Tampoc la 
utilització del pronom o e t o ~  en comptes de ME, mes freqüent. De 
tot I'ample ventall de possibilitats creiem que només se'l pot 
entendre de dues maneres: 

1. Al.lusiÓ a l'episodi de les Oinotropes, situat a més en 1'Epi- 
tome d'Apol-lodor (111, 10) durant la segona estada a Aulida de 
l'exercit en ocasió d'una fam. Tzetzes i Dictis també en parlen". 

2. Potser és un discurs en boca d'Aquil.les, l'intim amic de 
Palamedes, en forma d'elogi (El passatge de l'Od., XI, 75, potser 
es basa en la mort de Palamedes). Finalment, es pot interpretar 
com una apologia de Nauplion davant els aqueus. 

D'acord amb la caracterització dels herois per part de Sofocles, 
Palamedes apareixia en aquesta tragedia que ara ens ocupa com 
un personatge d'enorme grandesa, lluitant contra tot i contra tots 
-contra tot I'exercit aqueu- completament sol i fent front als 

decadar-se per I'enveja com a motor de la venjanga en aquesta pega. Per a un 
intent de recomposició del tema o argument vegeu també el recent estudi de J.M. 
LUC*, Frrrgnlentos de Só j i~c les ,  Madrid 1983, pp. 244-46. 

49 J. DUCHEMIN, o p .  c i t . .  pp. 69-70, ha abonat també la hipotesi que hi hagués 
encara un altre rrgi511: ~Philostrate (Her. X ,  7) et Tzetzes, 390, rapportent qu'Ajax 
ensevelit Palamede malgré la défense d'Agamemnonr. Al nostre entendre aquesta 
consideració és molt arriscada, puix que es basa només en dos testimonis, i en tot 
cas reflecteixen trets argumentals de les tragtdies d'Euripides, concretament 
Filostrat. 

50 El fragment diu aixi (la traducció és nostra): .¿No va apaivagar la fam 
d'aquells, segons voluntat divina, i va descobrir els passatemps més enginyosos 
pels que jeuen després del fatic de les ones marines, aixi com els jocs de peons i 
daus, plaent remei de I'oci?s. 

51 Sobre aquest episodi vegeu F. JOUAN, o p .  c i t . .  p. 357. 



valors de la societat. Aquest enfrontament li reportaria la mort 
en una caiguda abismal. 

D'altra banda, la intriga argumenta1 sembla ser més complexa 
en el cas del Palamedes euripidi, malgrat que hagi estat suggerit 
que Euripides va imitar Bsquil'z. L'originalitat d'Euripides devia 
estar més aviat en l'esperit i en la subtilitat dels arguments reto- 
rics de la discussió en l'agón, que no en els fets. 

Sense entrar en qüestions argumentals ni en comparacions entre 
el Palamedes d'Euripides i el dels dos altres grans tragics -tan 
ben estudiades, d'altra banda, per I.A. HARTUNG (1844), F.G. 
WELCKER (1839), R. WAGNER (1891), T.B.L. WEBSTER (1967), 
F. STOESSL (1966), M. SZARMACH (1973), i darrerament per 
R. SCODEL ( 1 9 8 0 t  diguem pero que aquesta pesa formava 
part de l'anomenada Trilogia Troiana, composta per 1'Alexan- 
dre, el Palamedes, i les Troianes, a més del drama satíric Sísif. 
Aquesta trilogia -o agrupament heteroclit de temes amb principis 
tanmateix ideologics comuns a totes elles, com ha demostrat R. 
Scodel- va ésser representada durant la primavera del 415 aC, 
i tot i que no responia als esdeveniments de l'expedicio a Sicí- 
lia, car encara no s'havia produit, sí que era una 
contra la guerra i un crit enfurismat contra la ciutat que acabava 
de passar per l'escandalos <<Saqueig de l'illa de mel os^^^. 

Doncs bé, de l'estudi dels fragments del Palamedes d'Eurípi- 
des, i tenint en compte el que personificava Palamedes per als 
cercles filosofico-sofistics atenesos de la segona meitat del segle 
V '  aC, hom pot deduir que Palamedes va suposar per a Eurí- 
pides una mostra evident del seu desencís envers la 11-lustra- 
cio i la <<idea de progréss5n, tot coincidint amb una Eapoca funesta 

52 F. JOUAN, ibid., p. 361. 
53 Segons expressió encunyada per L. PARMENTIER, %Notice de Troyennes,, 

Les Belles Lettres, G .  Budé. 1925, p. 6 i SS. 

s4 Vegeu A. RIVIER, Essai sur le tragique dPEuripide. Lausana 1944 (Pans 
1975), p. 157: aEuripide veut encore faire servir son art au bien de la cité 
menacée; mais la menace vient de I'aveuglernent des Athéniens,. 

55 Segons opinió d'E.R. DODDS, Los griegos y 10 irracional, Madrid 1980 
(trad. cast.), cap. VI, p. 179. La traducció és nostra: <<Eurípides reflecteix no sols 
la Il~lustració, sinó també la reacció contra la Il~lustració>>. Doncs bé, Palamedes 
sembla la personificació d'aquesta tendkncia il4ustrada enfront d'ulisses i 
Agamtrnnon, que representen en I'obra la demagogia, la crueltat i la covardia, 
I'individualisme i I'ambició de poder. 



per a Atenes tant en política exterior com en política interna 
-recordem en aquest sentit el menyspreu tan aferrissat envers els 
intel.lectuals capdavanters de la ideologia progressista a Atenes. 
Palesa, doncs, el Palamedes d'Eurípides aquesta desil.lusiÓ, pero 
també una certa ironia en el fet que els mateixos <<herois cultura- 
litzadors~, els <<Humanistes. avant la lettre, sucumbeixen a mans 
dels mateixos homes. L'heroi basat en I'eikos i en la veritat i la 
saviesa és enderrocat per la manca de ccracionalitat, del món. 

D'altra banda, i seguint l'opinió de J. C. Kamerbeek, segons la 
qual ccon y chercherait en vain un point de repere central, une 
intention unique ou prédominantes6, creiem que hi ha també una 
certa ambigüitat i un doble sentit pel que fa a la Justizmorde o a 
la mort innocent de pala mede^^^. I per exemplificar aquesta 
ambigüitat res millor que recordar la Defensa de Palamedes de 
Gorgies, on apareix l'inventor de la <<llei escrita,,. En el Palame- 
des euripidi s'emfasitza la importancia de la invenció de I'escrip- 
tura i es diu que una tauleta va acabar amb el seu inventor; i no 
sols com a conseqüencia de la invenció de l'escriptura, sinó també 
de la llei. La ironia radica, doncs, en el fet que la llei (Nomos) 
pot tornar-se contra el seu millor defensor. 

L'ambigüitat i la ironia apareixen també en el Palamedes polític 
i partidari de la pau. Segons R. Goossenss8, Palamedes és un 
filosof i un polític imaginari com el Teseu de les Slrplic~nnrs. 
<<avet peut-Ctre un peu plus de hardiesse,,. Tanmateix, la ccrepu- 
blica del Teseu*, governada pel millor ciutada, és una excepció en 
el teatre d'Euripides, car és el contrari de la realitat, i en el 
415 aC Euripides ja no es refiava dels dirigents de la democracia 
atenesa. No hem d'oblidar tampoc que Euripides no va ser con- 
seqüent amb si mateix pel que fa a la seva concepció política, 
perque es debatia entre el (<nacionalisme polític>> i el ecosmopo- 
litisme filosoficn, és a dir, entre les seves aspiracions pacifistes i 

56 J. C. ~ M B E R B E E K ,  aMythe et Réalité dans I'Oeuvre d9Euripide, Entret. 
Fond. Hardt, VI, 1960, p. 5. 

s7 Corroboren aquesta ambigüitat del Palamedes d'Euripides les paraules de 
C. MIRALLES, Introducció a les Tragedies d'Euripides, Barcelona 1981, p. 22: .un 
bon coneixedor de I'obra d'Eunpides ha escrit que, si la poesia és el llenguatge de 
I'ambigiiitat, cal concedir, més que a cap altre poeta, aquest títol a Euripides 
(A. RIVIER, OP. cit.. Pans 1975). El discurs poktic d'Eunpides, en efecte, s'assem- 
bla a un serpent i canvia de pell amb una facilitat que de vegades deixa astorab. 

58 R. GOOSSENS, Euripide et Athenes, 111, Brusel.les 1962, p. 515 i SS. 



els seus desigs de dominació. Doncs bé, a la llum d'aquestes 
dades i dels fragments conservats del Palamedes ens trobem amb 
una altra ambigüitat. El polític savi, el filosof segons la ideologia 
platonica, que <<no fretura les accions injustes>> (fr. 910 N2)  i que 
és l'unic capaG de <<dominar milers d'homes injustos,, (fr. 584 N2), 
acaba essent rebutjat i sucumbeix. 

Per capir I'essencia del Palamedes trigic res millor que la 
satira i la paratragodia dels escriptors cccomics>>. Palarnedes 
era ja proverbial pel que fa a la seva saviesa en epoca dYAristo- 
fanes, i la concepció comica-popular feia del nostre heroi un ((savi 
malparat n.  

Finalment, el <<Palamedes>> de la Segona Sofistica, especialment 
el de Filostrat, no es, quant a *sofistes>>, un mestre de cultura 
literiria, sinó fruit de la rehabilitació d'herois que nomes havien 
estat al.ludits per Homer; es a dir, Palamedes apareix en I'ambit 
dels autors correctors d'HomerS9. 

Certament les versions sobre Palamedes de Filostrat i d'altres 
autors, com Dares o Dictis, són c<quelcom a part,, versions ama- 
rades d'imaginació i retorica sense quasi contingut. En el cas de 
I'HeroicÓs de Filostrat es tracta d'un dialeg entre un camperol 
vinyataire i I'heroi Protesilau, en el qual se'ns diuen moltes coses 
no esmentades per Homer. Així, per exemple, explica Protesilau 
al camperol que la versió del mite sobre Palamedes i el desem- 
mascarament dlUlisses és falsa. 
. S'ha pensat que 1'HeroicÓs reflectia una de les preocupacions 

religioses de l'epoca, a saber, l'intent per reviscolar els cultes 
grecs pagans, per anar contra l'apogeu del cristianisme i de les 
religions orientals, en boga aleshores60. Al marge de la veritat 
d'aquesta concepció, hem de dir que s'han vist altres motivacions 
per I'elaboració d'aquesta obra: <<la veritat de la guerra de Traia,, 
que no és tal com Homer la descriu6', el  real^ o rehabilitació 
d'herois que només havien estat al.ludits per Homer -per exem- 
ple, Protesilau-, o que ell mateix intencionadament havia negligit 
-com és el cas de Palamedes. 

59 Sobre Filostrat vegeu T. MANTERO, Ricerche .... i B.P. REARDON, Courunts 
littérairea grecs des I l e  et IIIC sikcles upres J.C..  Les Belles Lettres, París 1971. 

60 Segons B.P. REARDON, OP. cit., p. 187. 
6' Aixo havia interessat ja a autors com Estesicor o Lluc¡&, aquest Últim 

coetani de Filbstrat i també literat i sofista. 



No es, doncs, exacta la denominació ((correctors d'Homer,,, car 
en el cas concret de Filostrat es tractava, més que d'una correc- 
ció, d'un desenvolupament del que a la Zlíada havia només estat 
abludit. De fet, i amb aixo cloem el nostre treball, suposava la 
correcció o supressió de narracions homeriques, i alhora la inser- 
ció de nous episodis, el fet d'introduir Filostrat en el seu Heroicós 
a herois com Aquil-les i Palamedes. 




