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CASADIO, Giovanni 
Storia del culto d i  Dioniso in Argolide 
(Universitl degli Studi d i  Urbino. Filologia e Critica, 71) 
Roma: Gruppo Editoriale Internazionale 1994, XI + 370 p. i 8 taules fora de  text. 

L'autor exposa en la Prefazione (p. 111 s.) els 
orígens i les etapes successives de l'elabo- 
ració del llibre: suggerit el 1975 com a tema 
de treball pel Prof. U. Bianchi l'estudi del 
culte de Dionis i, més específicament, la 
indagació de l'existkncia dels misteris dio- 
nisíacs abans de l'kpoca clhssica, un primer 
resultat de les seves recerques fou presentat 
com a tesi di laurea, de la qual l'obra que 
ressenyem és una reelaboració que inclou 
actualització a la vista de les publicacions 
més recents. 

A la Parte I de la Introduzione, ccGeo- 
grafia e storia dell'Argoliden (p. 1-7), s'ex- 
posen els condicionaments físics i histbrics 
de l'espai a qui: s'estén el triple estudi. 
L'Argblida es presenta, al llarg de la seva 
histbria, com un país polickntric pel que fa a 
la religió: culte de Zeus a Nkmea, d'Hera 
a Prosimna, de Demkter i Dionis a Lema. 
El mateix policentrisme s'observa amb la 
coexistkncia, durant l'edat de bronze, de ciu- 
tats-estat, prbsperes políticament i econb- 
mica, com Argos, Micenes, Tirint, Mídea, 
Nkuplia, ~ s i n e ,  segons revelen la tradició 
ilegendkia i l'arqueologia. Després del xoc 
que suposk la invasió dbria, Argos, afavori- 
da per la situació geogrhfica i per no haver 
patit destrucció, conservh fins a l'kpoca 
romana la seva independkncia i l'hegemo- 
nia sobre les ciutats ve'ines. Les notícies de 
Paushies donen idea de la riquesa, de l'an- 
tiguitat i del carkcter conservador dels cultes 
argius, en contrast amb la penúria de mate- 
rials arqueolbgics. 

La segona part de la introducció, 
cepreistoria micenean (p. 9-50), estudia 
exhaustivament els documents, verbals i un 
de plhstic, de 1'hel.lidic tardh, relacionats 
amb Dionís i trobats a Micenes, la vila rival 
d'Argos. Per comenpr, el nom de Dionis, 
trobat, per bé que solitari, a la famosa tau- 
leta de Pilos Xa 102, va fer trontollar la teo- 
ria de l'origen frigi del déu, prestigiada pels 

noms compresos entre Rohde i Guthrie, i 
dugué a proposar un ceDionís micknicn. Una 
troballa tan magra i la resistkncia a la inno- 
vació minvaren l'optimisme inicial i afa- 
voriren la hipercítica, fins que una nova 
tauleta, Xb 1419, publicada el 1961, repe- 
tia la forma diwonusojo, ara al costat d'un 
compost de wono-. Tota una altra cosa és 
l'evidkncia de ecmisteris,, i d'cciniciacions~ 
dionisíacs, per a la qual els arguments 
estrictament lingüístics es revelen estkrils, 
malgrat l'optimisme de Chadwick o de 
Stella i, sobretot, de Kerényi. És per aixb 
que Casadio prefereix atenir-se als docu- 
ments de carkcter cultual, en primer lloc 
unes poques tauletes, especialment Py Tn 
316, que recull ofrenes presentades a una 
tríade de pare, mare i fill, composta per 
era.. . diwe.. . dirimijo diwe ijewe, identifi- 
cats ja per Gallavotti amb Hera, Zeus i 
l'ccamarg fill de Zeusu, és a dir, Dionis, en 
un altre lloc (Py Cn 3, 1-2) designat com 
ereutere diwijewe, ccl'alliberador fill de 
Zeus~ .  Restes d'aquesta concepció antiga, 
en quk Hera hauria estat la mare de Dionís en 
comptes de la seva perseguidora serien fes- 
tes com els kissotómoi de Fliünt i el lectis- 
ternium de 1'Herkon argivo-micknic, vestigi 
d'una Hera magna Mater i reflectit literh- 
riament a la Dids apáte homkrica. Un nou 
examen de la continu'itat/discontinu'itat de 
la religió al ilarg dels ccsegles obscurs>> s'im- 
posa, a la vista del fragment de Safo 17 L.-P. 
i especialment del cklebre d'Alceu 129 
L.-P., testimonis de la pervivkncia, a 
Lesbos, d'un culte a la tríade local Zeus- 
Hera-Dionís, si més no entre els s. XII i VII 

aC, que l'autor estudia extensament. Per 
resoldre la contradicció entre ambdós poe- 
tes -1s fundadors del culte haurien estat 
ccels lesbis>> segons Alceu, ccels Atrides,, 
segons Safo- Casadio accepta el parer de 
Will: els Atrides són els Pentílides, des- 
cendents de Pkntil, el fill dlOrestes, segons 
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la llegenda per la qual la noblesa mitilknia 
quedava lligada a I'Argos prestigiosa. 

Fa pendant a la teoria d'una tríade pare- 
mare-fill l'examen d'un petit grup escultb- 
ric de vori, procedent de l'acrbpolis de 
Micenes i que representa dues dones asse- 
gudes a terra, en actitud mútuament afec- 
tuosa i protectora, i enmig d'elles un infant. 
Per a les dones, s'imposa la identificació 
amb les avantpassades de Demkter i 
Perskfone o fins i tot de ccdues Demkters)), 
d'acord amb la tendkncia grega, sovint 
observada, a reduplicar les divinitats, sobre- 
tot les lligades a la fecunditat. Quant a l'in- 
fant, que sembla jugar recolzant en la diada 
femenina, Dionis és el candidat indiscuti- 
ble. Al cantó, doncs, de la tríade clhssica, 
de domini masculí segons el model mino- 
rasihtic, hauria existit una tríade de domini 
femení, reflex del culte a la Mare divina 
venerada tant a Pilos com a Micenes, tot i 
que no sigui necessari interpretar-la com 
una realització de la hipot2tica Magna 
Mater mediterrhnia en altres temps pro- 
pugnada. 

Després d'aquestes constatacions pre- 
liminars, el primer capítol (ctPretidi e 
Agriania,,, p. 51-122) estudia la trhgica 
histbria de les filles de Pretos, tan sugges- 
tiva i rica en detalls com oblidada de la lite- 
ratura i poc inspiradora dels artistes 
plhstics, i directament lligada al ritu dels 
Agriania. Mite ric en intervencions divi- 
nes (Dionis, Hera, Artemis; secundhria- 
ment Afrodita i Apol.lo), Homer l'ignora, 
tot i que explica la histbria de Glauc i de 
les seves relacions amb Bel4erofont i Altea. 
La tradició posterior (Pausinies, Diodor) 
coneix la lluita entre els dos germans, 
Pretos i Acrisi, i el repartiment del país 
d'Argos. Els Catalegs hesibdics, model, 
segons sembla, de les versions posteriors, 
parlen per primera vegada de les tres 
Prktides, a qui un chstig diví va obligar a 
vagar per les muntanyes, afectades, a més, 
d'una malaltia cuthnia. La Biblioteca del 
pseudo Apol.lodor, a qui devem la prime- 
ra narració completa de la histbria i del 
guariment de les filles de Pretos per obra 

de Melamp, dóna també notícia de la dis- 
crephncia a propbsit de l'origen del chstig: 
segons Hesíode, l'autor és Dionis, per tal 
com les filles de Pretos no havien admks 
les seves teletai; segons Acusilau, Hera les 
havia castigades per haver menyspreat el 
xóanon de la deessa. Probus, que sembla 
seguir el logbgraf argiu, afegeix que les 
Prktides, en llur follia, es crei'en convertides 
en vaques. Notícies posteriors parlen d'una 
epidkmia de deliri dionisíac col.lectiu que 
havia afectat les dones d'Argos. Nilsson 
interpreta que Apol.lodor havia contami- 
nat dues llegendes diferents: d'una banda, 
la follia de les dones d'Argos castigades 
per Dionís i després guarides per Melamp; 
de l'altra, la misteriosa lepra blanca envia- 
da per Hera a les filles de Pretos. Avui, 
perb, una nova interpretació s'imposa, a la 
vista del fr. 37 M.-W. d'Hesíode -incom- 
prensiblement negligit per Vian-, que fa 
intervenir l'endevinaire en el guariment de 
l'elosyne de les tres noies. Serh per inter- 
venció de Ferecides i d'Acusilau que Hera, 
la deessa titular d'Argos, substituira Dionis 
com a responsable de la malaltia i que 
Melamp operar2 la seva guarició ja no pas 
amb ritus purificadors i apotropaics, sinó 
a través de pregiries i de sacrificis, segons 
l'ortodbxia olímpica. Baquilides seguir& 
aquesta veisió crdepuradan i Cal.limac arri- 
barh a eliminar fins i tot la intervenció de 
Melamp. El carhcter d'aquest personatge 
és complex: heroi divinitzat, com sugge- 
reixen les llegendes a propbsit de la seva 
iniciació, o déu degradat a heroi, amb culte 
a la MegArida? En tot cas, el seu lligam 
amb Dionis com a fundador de fal.lofbries 
i de misteris és indubtable, com ho demos- 
tren les fonts, que Casadio examina exten- 
sament, així com totes les interpretacions 
precedents. Fins i tot les relacions de 
Melamp amb Apol.10, la seva ambigüitat, 
li són comunes amb altres cemedicine men* 
de la llegenda. 

Perb el mite de les Prktides esta lligat al 
ritu dels Agr(i)ania, comuns a Argos i a 
Tebes, celebrats en honor d'una de les ger- 
manes, morta durant l'acuit; les festes, de 
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caricter dionisíac, semblen haver estat sem- 
blants als Agrionia d'Orcomen, a honor de 
les Miniades, que incloi'en oreibásia feme- 
nina, sparagmós, persecució ritual i propo- 
sició d'enigmes, característiques de 
violkncia ritualitzada i de situació excep- 
cional i transitbria. Una hmfora de figu- 
res vermelles del Museu de Nipols, on 
apareixen tots els personatges del drama 
-Melamp, les filles de Pretos-, és inter- 
pretat com una narració pictbrica del mite 
i alhora del ritu, celebrat al temple d91\rte- 
mis a Lusos, en els quals són implicats 
Dionis i la deessa garantint, sembla, la gua- 
rició de les Prbtides. Serveix de complement 
un camafeu de la BN de Pan's, on Melamp 
i h e m i s  presencien la dansa orgihstica de 
les Prktides: la guarició per mitjans cchome- 
opitics>>, prbpia de Dionis i testimoniada 
en les formes més antigues del mite. 
Casadio ens ha menat a la conclusió bbvia: 
mite i cerimonial responen a una estructura 
ritual que pertany tipolbgicament a la cate- 
goria dels ccritus de pas>>, més exactament 
als ritus d'iniciació al matrimoni, tot i que 
certs detalls, presos ai'lladament, es resis- 
teixen a l'anilisi. Les Prbtides, com les 
Miniades, representen l'actitud col.lectiva 
(etil tip0 ideale,,, diu l'autor) de la noia que, 
en el pas de l'adolesckncia a la nubilitat, es 
veu immergida en l'ccangoscia esistenzia- 
le, que comporta el canvi de classe social, 
i que superarh mitjangant un ritu fortament 
emotiu. 

El capítol 11, ceAriadna dea in vicenda* 
(p. 123-222) parteix de la noticia de Pau- 
sinies a propbsit de la sepultura d'kiadna 
a Argos, dins el temple de Dionis cretenc, 
i de les llegendes sobre la mort de I'heroY- 
na per dilucidar-ne la condició mítica i reli- 
giosa. Per comengar, l'anilisi del nom i 
de la seva variant, ari-adne, ari-dela, la 
Pura, la Resplendent, revela epítets eufe- 
místics d'una dei'tat subterrinia; i d'altra 
banda, detalls del culte fan Ariadna la pire- 
dra (alter ego) d'Afrodita. Esdevinguda 
hero'ina de la llegenda, Ariadna mor en cir- 
cumstincies tan diverses com ho són les 
fonts que les transmeten. h e m i s  l'hauria 

morta ccper una denúncia de Dionís>>, 
segons la Nékyia homkrica: els antics hi van 
veure diferents solucions de les tensions 
dins un triangle amorós Ariadna-Dionís- 
Teseu. El drama tragicoromhtic consagrat, 
en el segle XIX, per Preller, sembla, en prin- 
cipi, suportat per les versions d'Hesíode i 
Eurípides, així com pels documents vascu- 
lars itics i per les festes ateneses. En tot 
cas, tant si Dionis mata Ariadna en cistig 
del seu adulteri amb Teseu com si era 
Dionis qui raptava Ariadna de mans 
de Teseu, la comparació amb el rapte de 
Persbfone per Hades s'imposa. El caricter 
lúgubre d'Ariadna i d'un Dionis amb atri- 
bucions subterrinies han deixat llurs ves- 
tigis en documents mítics i cultuals de Creta 
i d'altres indrets de 1'Egeu. 

A Creta, Ariadna, que en el mite intro- 
dueix Teseu en el Laberint de Minos, s'i- 
dentifica amb la dapuritojo potinija dels 
documents micbnics. El laberint, que deri- 
va el seu nom de *law-, cepedra*, designa 
un lloc iniciitic, de descens al més enlli i 
de retorn al nostre món; un lloc de culte que 
inclou la cepista>>, obra de Dbdal, on s'exe- 
cutava la dansa iniciitica, predecessora de la 
ccdansa de les grues>> que commemorava, a 
Delos, la proesa de Teseu. Ariadna és, 
doncs, la ecsenyoran o, si més no, la guar- 
diana del complex inicihtic, transformada, 
com a heroi'na de Marchen, en princesa 
cretenca, iniciadora-cbmplice d'herois, 
ccoggetto geloso deile cure degli dei e.. . cre- 
atura profondamente labirintica,,. Quant al 
paperhe Dionis, Casadio examina la docu- 
mentació relativa a la teoria (minorithria, 
perb excel.lent: Epimknides, ccl'orfeo loca- 
le*, Eurípides, Diodor) d'un origen cretenc 
i conclou que hi ha motius per creure en una 
persistkncia, a Creta, de doctrines dionisí- 
aques més que no pas en un procés d'im- 
portació. Aquest patrimoni nacional cretenc 
pot haver inclbs l'sparagmós a mans dels 
Titans, i els aspectes místics i entusiistics 
del culte procedir de ritus agraris 
prehistbrics. 

A Ceos, l'illa més occidental de les 
Cíclades, pont entre Creta i el Peloponks, 
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tant mites locals com les excavacions a 
Hagia Irini revelen un culte dionisíac al 
cantó d'una deessa identificable, amb totes 
les probabilitats, amb Ariadna, ininter- 
romput entre el s. xv aC i l'bpoca romana. 
A Delos, 1'Afrodita en honor de qui Teseu, 
que ja havia perdut Ariadna, havia insti- 
tu'it un culte que inclo'ia la dansa anome- 
nada géranos és sens dubte un avatar de 
la deessa cretenca A Naxos, els autors 
locals distingien, segons Plutarc, dues 
Ariadnes: l'esposa de Dionis i mare 
dlEstifil i l'hero'ina raptada i abandonada 
per Teseu i arribada a l'illa, on morí; el 
desdoblament d'Ariadna és paral.le1 al de 
Dionis, Baqueu, <<bacchegiante>>, i Miliqui, 
agrari. En el culte d'Ariadna a Xipre, on 
havia arribat amb Teseu en estat de gravi- 
desa i havia mort sense arribar a deslliu- 
rar, malgrat l'ajuda de les dones del país, la 
<<covada>> ritual era a cirrec d'un minyó: 
és ficil d'advertir-hi senyals de l'herma- 
froditisme de l'Afrodita local i les influbn- 
cies de l'orient semític, tan proper. A 
Lemnos és probable l'existbncia d'un 
hierbs gámos de Dionis i Ariadna, en el 
curs dels oschophoria de tardor, amb com- 
peticions de cursa entre efebs i transves- 
tisme. Es sobretot a Atenes que, en el 
festival dels Anthesteria, les noces rituals 
de la dona del basileus amb Dionis repre- 
nia la unió, celebrada in i110 tempore entre 
el déu i Ariadna, la basilinna com a muller 
del rei ancestral, Teseu. 

A la vista d'aquest material, Casadio con- 
clou que Ariadna, lligada en principi al 
Dionis cretenc, s'cthero'itza* en un procés 
iniciat molt probablement ja en &poca micb- 
nica. Tant els mites com el culte suggereixen 
que <<en Ariadna es reprodueix el drama 
estacional de la vegetació, commemorat a 
través d'un ritual de mort i de resurrecció*, 
subratllats per dos moments transcenden- 
tals: les noces i la mort. Les escenes nup- 
cials representades als vasos i, com amb 
encert afegeix l'autor, la narració del mim 
amb qub es clou el Simposi de Xenofont 
remeten a un complex ritual. D'altra banda, 
versions <<aberrants>> (per a nosaltres!) en 

qui: Ariadna se sui'cida per penjament són 
transposicions d'un ritu de fertilització ben 
conegut. 

Quant al suggeriment d'alguns, que l'i- 
niciat en els misteris dionisíacs pogués iden- 
tificar-se amb Ariadna en unes noces 
místiques amb el déu, que li assegurarien 
una vida enlli de la mort, l'autor es manté 
en una assenyada i imitable reserva. 

El capítol III, <<Lema>> (p. 223-325), par- 
teix de la descripció que fa Pausinies 
d'aquesta humida contrada de 1'E del Pelo- 
ponbs, habitada i conreada des del neolític 
fins a bpoca romana i seu de cultes nom- 
brosos, com els de Dionis Phleós i Limna- 
genes i d'artemis Limnatis. Entre ells, 
Casadio centra el seu estudi en la cerimbnia 
descrita per Plutarc i testimoniada en una 
representació vascular, consistent a negar un 
anyell en les aigües del llac Alcioni i evocar 
Dionis des del fons al so de trompetes: tot 
suggereix l'epifania del déu de la vegetació 
després de la seva <<mort>> o estada estacio- 
nal a 1'Hades. En altres llocs, l'anodos de 
Dionis, igualment testimoniada per pintures 
sobre vasos i per alguna miniatura escultb- 
rica, procedeix del si de la terra. Una ins- 
cripció rbdia de l'bpoca de Caracal4a parla 
de l'evocació utilitzant un orgue d'aigua, 
encara que sembla tractar-se d'un ritu dife- 
rent. 

La histbria de Dionis a 1'Argblida con- 
sisteix principalment en els enfrontaments 
amb els opositors mítics al culte del déu, 
especialment Perseu, el rei d'kgos. La guer- 
ra, segons Pausinies, havia acabat amb la 
derrota del déu a mans de l'heroi nacional i 
amb la mort de les dones del seguici del déu, 
mentre que Euforió i l'historiador sicilii 
Cefalió inverteixen els resultats amb la des- 
feta de Perseu. Nonnos, en tercer lloc, supe- 
ra el conflicte amb una conciliació entre els 
adversaris. Sembla, perb, que la tradició argi- 
va parlava de Dionis llan~at viu a l'ctestany 
de Lema>> o després de mort en combat amb 
Perseu: histbria de culpa reclamant una 
expiació que justifica míticament els ritus, 
perb que presenta caricters brfics als quals la 
teologia dblfica no és pas estranya. Una 
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documentació i c o n ~ g r ~ c a  (craters que són 
veritables compendis de teologia i litúrgia 
dionisíaques) i literhia (especialment comk- 
dies i drames satírics) abundant i eloqüent, 
que Casadio estudia amb amplitud, demos- 
tra l'antiguitat 'de la mitologia argiva sobre 
Dionís, tant en les seves relacions amb 
Perseu, evidentment la transposició mítica 
d'un déu infernal, com amb h e m i s ,  aques- 
ta darrera receptora d'un culte catarticofer- 
tilitzant de renovació del foc referit per 
Pausinies. 

D'altra banda, el testimoni de Paushies 
sobre la catibasi de Dionis es complementa 
amb la histbria de Prosimnos, transmesa per 
autors tan diversos com són Llucii, Nonnos, 
Clement d'Alexandria, Tzetzes i 1'Higí de 
l'dstronomia i que fa seguir el descens i el 
posterior ascens per una cerimbnia itifal.lica 
que s'explicaria per una ben coneguda ankc- 
dota sexual del déu, que els autors cristians 
cuiten a ridiculitzar i a censurar. El conjunt, 
perb, mite i ritual s'ha d'estudiar en relació 
amb altres cultes mistkrics del món grec, 
perd sobretot de l'Atica, que inclouen l'os- 
tentació ritual de fal'lus i la manipulació del 
baubon. Casadio, encertadament, segons el 
nostre parer, rebutja la consideració del mite 
de Prosimne com un hierbs Zógos d'un ritu 
practicat als misteris itics d'Halimunt i 
d'Agres, d'on hauria passat al cicle dioni- 
siaco- eleusí, o bé com un simple aítion eru- 
dit per explicar les faldofbries, tan populars 
i no gens mistkiques. És, contrbiament, la 
similitud de prictiques rituals el que ha atret 
un mite d'origen argiu. Quant al muliebra 
pati, adés ahludit, adés bescantat, Casadio 
no dubta a subratllar-ne les connexions ini- 
cihtiques, en aquest cas per a la visita al món 
d'ultratomba. 

Perquk és clar que Prosimne figura 
míticament el mystagogós huma. Tota una 
altra qüestió és si el ritual mimktic de 
referkncia tenia res a veure amb autknti- 
ques relacions homosexuals, habituals en 
les iniciacions dels joves, com sabíem de 
fa molt temps i ara amb més certesa gri- 
cies al llibre de Sergent (1984). Tot i aixb, 
en el cas dels cultes dionisíacs de Lerna 
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les proves ens manquen i Casadio es manté 
en una prudent reserva. El capítol s'aca- 
ba amb un examen del culte de Demkter 
Lernaía associada a Dionís i que, segons 
conclusió de l'autor, deu haver-se super- 
posat a un antic culte dionisíac proto- 
mistkric. 

El Prof. Casadio ha reprks el vell tema 
d'estudi de l'antiguitat dels cultes dionisíacs 
a Grkcia sobre un material abundós i variat 
-rnitogrAfic, literari, epigrzc, glíptic, vas- 
cular- en gran part troballes recents. La 
discussió de teories i d'interpretacions ante- 
riors, inserida en el text o relegada a les 
amplissimes notes de peu de pigina, són 
una garantia del grau de reflexió i de rigor 
del treball. Tot i sense perdre de vista 
l'orientació general de la seva recerca i els 
propbsits principals de sengles capítols, al 
llarg de l'exposició s'insinuen possibles 
connexions que poden donar lloc a investi- 
gacions igualment apassionants i necessi- 
ries. Crec que el mateix rigor que l'autor 
s'imposa per al treball i per a la crítica l'ha 
dut a formular conclusions generals i con- 
tingudes, -potser massa contingudes? Una 
aportació a afegir és la valoració, tan 
escaient, de les relacions entre mite i ritual, 
fins fa poc injustament menystingudes com 
a excessiva reacció contra les demesies de la 
influent escola de Cambridge. En aquest 
punt, nosaltres -ben entks que per simple 
posició personal!- no hauríem recorregut 
a la idea de l'esperit anual de la vegetació 
i, per contra, hauríem fet intervenir els fac- 
tors psicolbgics col.lectius, tan fonamentals 
en la transmissió i en la transformació de 
formes mítiques i rituals. 

G. Casadio ens ha lliurat una eina 
imprescindible -pel mktode, per les con- 
clusions, pels aspectes que ens poden sem- 
blar controvertibles- per al conreu sempre 
renovat, sempre apassionant, de la religió 
grega. 
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