
I'obra de Lucifer de Clller, i que cal 
que ens felicitem pel fet que sigui 
obra d'un membre de la Universitat 
de Barcelona i de la seva escola. 

M. Mayer 

RUTH SCODEL 
Tbe Trojan Tdogy of Eun'pides 

Gottingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht 1980 (Hypomnemata 

Heft 60). 

L'any 415 a.C Eurípides va aconse- 
guir el segon premi en les Grans orDio- 
nislaques* amb l'tüexand~e, el Pafa- 
medes, Les Troianes i la seva obra satí- 
rica SGif(cf: Elil, Vana Historia, ii, 8 i 
I'escoli d'Aristbfanes a fes Aus, v. 
842).  

El problema que s'ha plantejat des 
de fa temps és si Eurípidcs es proposa- 
va amb aauestes obres de reviscolar 
I'antiga estructura trilolbgica del 
temps d'Esquil o si es tractava només 
d'un agrupament heterbclit de temes 
sense connexió. Avui, tanmateix, po- 
dem dir amb tota certesa que aquest . - 
agrupament seguia les pautes de la 
aconvenció~ d'aleshores, malgrat algu- 
na excepció. 

Aquest és doncs I'objectiu global 
del llibre de Ruth Scodel: intentar re- 
construir I'Afexandre amb els pocs 
fragments papiracis que ens han per- 
vingut, conjecturar les lííies argumen- 
tals i ideolbgiques del Pafamedes, per 

tal d'esbrinar el veritable sentit de Les 
Troianes i així poder anar enlll en la 
interpretació de la <Trilogia troiana* i 
del drama satíric Sis.$ 

Segons les crítiques que s'han fet 
sobre aquest estudi, el propbsit del Ili- 
bre se sosté sobre tsorra* pel cadcter 
tendenciós i especulatiu del seus argu- 
ments. Creiem, perb, que la recons- 
trucció d'una tragedia no Es quelcom 
més quimeric ni menys interessant 
que la reconstrucció arqueolbgica que 
es fa d'un temple grec i que, tanma- 
teix, ningú no gosa posar en dubte. 
Amb tot, som conscients que una tas- 
ca com la que ha empres Scodel és de- 
licada i difícil si pensem en la imagina- 
ció i el geni dlEurípides, tan superior 
als de molts del seus imitadors i crítics. 

Com assenyala la filbloga anglesa, la 
seva obra segueix els assaigs de Gilbert 
Murray sobre el tema. Malgrat que 
Scodel no ho declari obertament, el 
terme paracharmi, encunyat per Mu- 
rray per expressar la idea triigica comu- 
na a les tres obres, i que ve a dir que 
t..  . the things called good are those 
that should be called evil, the things 
pursued those that should be flcd 
from,. . .* és, al nostre entendre, un 
dels leitmotivs que la nostra autora 
empra per a la seva demostració de la 
unicitat de la tetralogia. 

Quant al Pafamedes, dissentim amb 
Scodel en els seus pressupasits quan 
analitza tl'agon* d'aquesta tragedia 
perduda, basant-se en la Defensa de 
Pafanzedes del sofista Górgias, com a 
font literkia principal d'Eurípides. 
Tampoc creiem que fos L'Encomi 
d'He/ena, del mateix Górgias, la font 
de L 'agon de fes Troianes. Scodel sem- 
bla oblidar la cronologia d'aquest en- 
comi apuntada per Preuss (De Eurip. 



Helena, Leipzig, 191 I) entre les Troia- 
nes i la Helena dlEurípides, i per tant 
posterior a I'obra de Gargies. Per altra 
banda, el Palamedes és datat abans 
del 411 a.C. per E. Maus (Hermes, 
MUI). Blass (Att. Bereds. I, 77, 3) 
confirma la nostra opinió quan diu: 
aDie Tragodie des Euripides ist die 
-von Gorgias im Palamedes- be- 
nutzte nichtw. No ignorem, pera, que 
Pohlenz (Nachr. d. Gott. Ges. d .  
Wiss., 1920) i d'altres van emplacar 
L'Encomi d'Helena abans de les 
Troianes: tanmateix Scodel no fa es- 
ment de'les dificultats cronol6giques i 
munta la seva reconstrucció sobre hi- 
patesis encara no totalment aclarides. 

En la seva reconstrucció del Pdame- 
des, un cop analitzades les diferents 
temptatives per esbrinar quin era el 
seu argument, d'acord amb els frag- 
ments conservats i la tradició indirec- 
ta, arriba Scodel a la conclusió que la 
versió d'Higí és la mostra més propera 
a I'obra euripídea. Nauck (Tr. Gr. Fr. 
p. 541) ja havia suposat que Higí are- 
produ'ra I'argumentw, i tanmateix Sco- 
del no I'esmenta. 

Una altra objecció a la meritaria 
obra de Scodel és que no utilitzi docu- 
mentació accesdria de cerhica i arts 
plbtiques en general, per a les seves 
reconstruccions. Sembla rebutiar la 
font inesgotable que forneix la icono- 
grafia per a I'estudi de tragtdies per- 
dudes, i que L. Sichan (&udes sur la 
trag. grec. dans ses rappom avec la cé- 
ra.) va saber aprofitar d'una manera 
sistematica. 

Creiem, tanmateix, que Scodel ha 
sabut trobar una mesura justa entre 
I'excés d'irnaginació d'alguns crítics i 
la severitat d'obres com la de Nauck 
i d'altres, que, basant-se en els textos, 

tracten només de classificar-10s. 
Les conclusions a qut arriba Scodel 

ens semblen molt encertades. Ha sa- 
but veure molt bé el acaracter sofístic* 
de la *Trilogia troiana*; els problemes 
étics, teolbgics i socials que planteja; la 
base irracional de I'univers que es des- 
prtn d'aquestes tragedies, i que l'iíni- 
ca sortida que resta als personatges és 
una certa consolació en la aglijria* que 
cantaran les posteriors generacions. 

Josep Antoni Clua 

C.H. ROBERTS and T .C .  SKEAT 
The birth of the codex 
London. Published for 

The British Academy by the 
Oxford University Press. 1983 

78 pp. + 6 12mines. 

El llibre que ara arriba a les nostres 
mans és i no és una novetat. Ens expli- 
carem. El professor C.H. Roberts, del 
St. John's College d'Oxford va escriu- 
re ja una monografia sobre el tema, ti- 
tulada The codex i publicada als Pro- 
ceedings of The Bntish Academy, 40 
(1954), PP. 169-204. Aquest article es- 
tava basat, al seu torn, tal i com reco- 
neix C.H. Roberts, en dues lectures fe- 
tes sobre Paleografia a 1'University Co- 
llege de Londres, el gener de 1953. 

Aquell trel?all, després de la feina 
d'investigació realitzada des d'aque- 
lles dates, havia de ser revisat, pera la 
grandlria de la arevisió~ va superar en 
molt el concepte de reimpressió i així 


