
Agustí ALEMANY i VILAMAJÓ
Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Clàssica)

Tesi Doctoral

RECULL CRÍTIC DE FONTS
PER A L'ESTUDI DE LA

HISTÒRIA, CULTURA I LLENGUA
DELS ALANS

Director de la Tesi:
Dr. José FORTES FORTES

Professor Titular de Lingüística Indoeuropea
de la Universitat Autònoma de Barcelona

Vist i plau del Director

Dr. José Fortes Fortes

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Facultat de Filosofia i Lletres

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Febrer 1997



III. FONTS GREGUES

3.1. Els alans i l'Orient romà hel·lenitzat. Dins dels límits
convencionals de la literatura grega d'època imperial (30 aC-529 dC) trobem, en
primer lloc, una sèrie d'autors procedents de les províncies orientals del món romà,
ara d'Àsia Menor (Estrabó, Arrià, Cassi Dió, Eusebi, Temisti, Marcià), ara de Síria
i Palestina (Flavi Josep, Llúcia, Jàmblic), ara d'Egipte (Ptolemeu, Dionisi el
Periegeta, Herodià), que ens forneixen les primeres notícies conegudes sobre les
tribus alanés ( 'AXavoí), llur localització geogràfica i llurs ràtzies contra la
Transcaucasia durant els primers segles de l'era cristiana. Més endavant, la divisió
de l'imperi a la mort de Teodosi (395) i la posterior desfeta de l'Occident donen
matèria a diferents historiadors prebizantins (Olimpiodor, Càndid, Sozòmenos,
Zòsim), que informen d'activitats puntuals dels alans durant l'època de les
invasions, mentre que d'altres autors (Joan Lidi, Esteve de Bizanci) ja només en
transmeten dades manllevades de la tradició anterior.

Fonts literàries gregues

3.2. Arrià.1 El bitini Flavi Arrià de Nicomèdia (ca. 95-175), famós per la
seva història d'Alexandre el Gran, fou probablement l'autor antic que més va
escriure sobre els alans, ja que va veure's obligat a repel·lir-ne una incursió mentre
exercia com a governador (legatus Augustipropraetore) de la província romana de
Capadòcia (131-137). Tanmateix, només conservem una ínfima part dels escrits

4>Xaoúios- 'Appvavós- (ed. A.G. ROOS BTl-ll 19682). Quanta la "EKTO^I? KOT ' 'AXavcôv,
vid. ed. ROOS, pp. 177-185; BACHRACH 1973:126-132 en dóna "an interpretative translation",
qualificada amb raó per BOSWORTH 1977:217 n. 2 de "riddled with errors and useless for
historical interpretation"; GrLit 746-751; KULAKOVSKIJ 1899:12-13; TÄUBLER 1909:27 n. 1;
CARRATA THOMES 1958:22 n. 17; BACHRACH 1973:8-10; BOSWORTH 1977 passim.
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que els va dedicar: l'incomplet "Ordre de batalla contra els alans" ('EKTO^IÇ KOCT
' AXavov), dos breus passatges de la "Tàctica" (Te'xvTj TOKTVKTÍ) i la noticia de
l'existència d'una "Història alana" ( AXavtKT) laropía), que no ens ha pervinguL El
seu "Periple del Pont Euxi" (ncpurXous1 EuÇeívou nóvTou), curiosament, no els
esmenta enlloc.

3.2.1. Tot i que gairebé no forneix de dades sobre els alans, l'obra més
interessant és la"EKTa£iç, conservada, com la TCXVTI TOKTIKTÍ, en un únic
manuscrit del s. X (cod. Laurentianus gr. LV 4) junt amb un corpus d'escriptors
tàctics bizantins, ja que descriu les forces mobilitzades per Arrià davant la incursió
alana de l'any 135 contra Capadòcia (cf. Cassi Dió § 3.4.1): dues legions
(fyaXayyec), la XII fulminato, i la XV Apollinaris, aquesta darrera a les ordres del
legat Valent (Ect. 5, 24 Oùa'Xïis1 = C/LXI 383 M. Vettíus M. f. An. Valens), quatre
ales (exXoa), un mínim de dotze cohorts (cmexpoa), tropes auxiliars de cavalleria i
diversos contingents aliats, a més de màquines de guerra (uTixavaí); en total,
RITTERLING 1902:371 calcula una xifra d'uns 22.000 a 23.000 homes, sota el
comandament general d'Arrià (Ect. 10 ó Sé fiyejxuv T% iiaar\ç OTpcmâç
zevocfxljv). El text pot dividir-se en tres parts principals: l'ordre de marxa (Ect. 1-
10) fins al lloc designat (Ect. 1 1 TO cmooeSevyncvov xupíov) Per a enfrontar-se a
l'enemic, l'ordre de batalla (Ect. 11-24) i les instruccions de combat (Ect. 25-31),
on hom pot trobar algunes breus al·lusions als alans (lKÚ9ai):

a) un cop l'enemic a l'abast de les armes, cal que tots els homes llancin el crit de
guerra en honor d'Eniali, acompanyat d'una pluja de pedres, sagetes i javelines, "i
hi ha l'esperança que, a causa de la multitud indescriptible dels projectils, els escites
atacants no s'apropin més a la infanteria legionaria";2 tanmateix, si ho fan, les
primeres files han de sostenir l'assalt dels seus genets, i si aquests són foragitats,
els perseguirà una meitat de la cavalleria, mentre l'altra marxa rere seu en formació,
com a reforç (potser per tal d'evitar la tàctica de la retirada fingida, freqüent entre els
nòmades esteparis).

b) si es dóna un atac dels enemics pels flancs, Arrià ordena que els genets
romans els ataquin, però ja no amb dards, sinó amb espases i amb atxes, i afegeix
la frase: "els escites, que van desprotegits i també porten els cavalls
desprotegits...",3 amb què acaba la part conservada de l'opuscle. L'adjectiu
yunvóç suggereix l'existència d'una cavalleria lleugera entre els alans (cf. Estrabó §
3.7.1.C TO yunvïiTiKÓv), però BOSWORTH 1977:235-36 considera que aquesta
era pesada, com la dels cataphracti parts, i proposa que el text seguia dient que els
cavalls no estaven desprotegits "enlloc, excepte a les cuixes i al ventre" (où6anoû,
cl nf| xerrà roòç n^pou? «ai yaoTepaç); la conjectura noés impossible, jaqué
un passatge anterior (Ect. 17) diu que l'enemic anava equipat amb un arnès
cuirassat (KaTa<J>pa'KTo> eúpaKi); cf. Tàcit (§ 2.13.4).

3.2.2. Dos passatges de la Te'xvTi TOKTIKKÍ, escrita després de l'expedició
contra els alans (ca. 136/137), els presenten com a 6opaTO(j)ópox: "els llancers són
aquells que s'apropen a les files dels enemics i lluiten amb llances o piques,
llençant-les durant l'assalt, com els alans i els sauròmates, mentre que els tiradors
són aquells que llencen els trets de lluny, com ara els armenis i aquells dels parts

AIT. Ect. 26 (ed. ROOS 57" II, p. 184): Kai eXmc jtèv im ò TOU àSiTiyiÍTou nX^Sous1 TWV
ßiXoüv HîlSè TiXeîov -neXoaciv T-Q Tie^iK-Q ^aXa-yyi èniXauvovrctç TOÙ? 2KU9as~.
3 Arr. £c/. 31 (éd. ROOS 5ril, p. 185): oí 8« 2KÚ6ai yunvoí T« ovreç xal TOU? ÏTITIOUST
yu|ivous* ^vAiíT^r» * * *
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que no porten piques".4 Més endavant, afegeix: "entre els romans, uns genets
porten piques i ataquen a la manera d'alans i sauròmates, mentre que d'altres tenen
llances".5 Els mots oópara & KOVTOÍ designen la llança llarga sàrmata; quant al
segon text, la conclusió de BACHRACH 1973:9 ("it may be inferred from Arrian's
remark that steppe tactics were influencing Roman cavalry tactics in a noticeable
manner by the early second century") sembla excessiva.

3.2.3. Segons el patriarca Foci (§ 5.5.1.a), Arrià, a més de les seves històries
dels parts (IIap8u<á) i de Bitínia (BiOuviaKa), "també va escriure una obra sobre els
fets dels alans, que va titular Història Alànica".6 Un passatge de Joan Lidi (§ 3.1 1)
afegeix: "tal és, doncs, el relat dels autors romans sobre les Portes Càspies, que
Arrià descriu amb moltíssima cura en la Història Alànica i sobretot en el vuitè llibre
de les Portiques, pel fet d'haver estat aquests llocs a càrrec seu, ja que va governar
aquesta regió sota l'excel·lent Traja"; sobre Arrià i les Portes Càspies, vid. Temisti
(§ 3.19.2).7 Fora d'aquestes dues referències, però, no sabem res del contingut
d'aquesta obra sobre els alans, ni tampoc no hi ha cap prova concloent per a
considerar part d'ella ni la"EKTa$is1 (així e.g. GrLit 748; vid. § 3.2.1) ni el passatge
de Procopi sobre la fortalesa de Cotiàion (Koriaíov), a la Còlquida, que remet a
una obra desconeguda d'Arrià (així l'ed. ROOS; cf. BOSWORTH 1977:247 n.
125).8

3.3. Càndid.9 Conegut només pel resum que Foci (§ 5.5.1. c) dóna de la
seva obra i per una breu notícia de la Suda (s. v. xeipíCco), Càndid (s. V), nadiu de
Traquia, a Isàuria, i secretari (unoypaQevs) de professió, va escriure unes
"Històries" C laropíai) que anaven de l'entronització de l'emperador Lleó I (457) a
la d'Anastasi I (491).

3.3.1. Segons Foci, l'obra de Càndid començava explicant com l'emperador
Lleó I el Gran (457-474) "va emparar-se de l'imperi gràcies als afanys d'Àspar, que
era ala d'origen, havia servit com a soldat des de jove i havia tingut fills de tres
matrimonis: Ardaburi, Patrici, Hermeneric i dues noies".10 Més endavant, afegeix:
"[Càndid] tracta en el primer llibre [de les "Històries"] de la preeminència d'Àspar i

Arr. Tact. 4, 3 (ed. ROOS BTll, p. 132): Sopafo<J>ópox \ièv oi ·neXa<oi'T€? rais
^T(5v TioXenícov Kai {Sópaaiv à·no]iaxó\i€voi T\ KOVTOÎÇ èv Tfl encXaaci €
AXavoi Kai Zauponerrai, aKpoßoXiaTai Sé. oí tióppcüSev aKpoßoXianots'
Ka6<rn€p 'Apn€vioi Kai riap6uaíü>v oaoi \IT\ Kovro<t>ópoi.
5 Arr. Tact. 4, 7 (ed. ROOS BT II, p. 133): 'Pujiaíois: 6c oí í-nims- oí ne v KOVTOU?
<t>€pou0iv, Kai ¿"ncXaúvouaiv ¿ç TOV Tpónov TÒV 'AXaviKÒv K«\ TÓ»V Zaupo jiaTíSv, oí
Sé Xóyxa? Ixouai.
6 Arr. Parth. fr. 1 (ed. ROOS BTU, p. 224) = Phot. Bibl. cod. 58, p. 17a, 27-28 (ed. HENRY
CBB I, p. 51): auyypá<t>€Tai 6« KOI TO KOTO 'AXavouç, T\V €Ti€ypa(J>€V ' AXavuciíf.
7 Arr. Parth. fr. 6 (ed. ROOS BTll, pp. 228-229) = loan. Lyd. De mag. pop. Rom. 3, 53 (ed.
WUENSCH BT, p. 142): TOIOÛTOÇ nèv oOv [ó] ticpi T&V Kaamwv TiuXcSv TOÎÇ
ouyypa<j)€Ûaiv ó Xóyoç, <ov>' Appiavòç ¿m TTJÇ 'AXaviKÍ)? íaTopíaç KOI oùx TÎKI
cm *rí\s ^òy5oT|S" T(5v Ilap9iKc3v aKpißcaTepov ôie^^px^Toi, avròç TOÍÇ To-
«TiiaTás1, oía Tils' x^P«? a\>Tr\ç TiyT\aá\i€voc ÍITIÒ TpaïavcJ T<J xp'HaT<5·
8 Arr. Hist. Alan. fr. (ed. ROOS Bf II, p. 286) = Proc. De bell. Goth. 4, 14, 47-48 (ed. HAURY
BT II, p. 564-565).
9 KaVsioos- (ed. C. MÜLLER FHG IV 1851, p. 135-37); GrLit 1037; PLRE II 258 J.v. Candidas
1; BACHRACH 1973:47-49.
10 Cand. fr. l (ed. MÜLLER FHG IV, p. 135a) = Phot. Bibl. cod. 79, p. 55a, 8-12 (ed. HENRY
CBB I, p. 162): TTIV ßaoiXeiav anoiiSfj "Aanapos' €yx€ipia8€is', og- r\v 'AXavoç nev
y€vo?, ^ «K veapa? 6e arparevaánevos T\\iK\.as, Kai •naiöoTioiTioancvos' ¿K rpiwv
yano)v ' ApSaßou'piov, IlaTpÍKiov, 'EpH€va'pixov, Kai Q^Xíiaç 6úo.
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els seus fills, de la proclamació de Lleó per Àspar, de l'incendi que va esclatar a la
capital i de totes les mesures que foren preses per Àspar en aquella ocasió pel bé
gúblic. També tracta de Titià i Vivia, de com van estar en desacord sobre aquests
Aspar i l'emperador, i de totes les declaracions que van fer-se l'un a l'altre.
L'emperador, per aquest motiu, va aliar-se amb el poble dels isaures per mediació
de Tarasicodissa, fiu de Rusumbladeotes, a qui va donar el nom de Zenó i va fer el
seu gendre després que perdés la seva primera muller. Ardaburi, mirant de fer
fracassar l'emperador, va tenir la pensada de guanyar-se també ell els isaures, però
Martí, un familiar d1 Ardaburi, va revelar a Tarasicodissa el que Ardaburi maquinava
contra l'emperador; aleshores, en arribar a una major gravetat llurs mútues
conxorxes, l'emperador Lleó féu matar Àspar i els seus fills, Ardaburi i el cèsar
Patrici. Però el cèsar, després de guarir sorprenentment de les seves ferides, es
restablí i sobrevisqué; i també l'altre dels fills, Hermeneric, com que no es trobava
al costat del seu pare, va escapar aleshores a la matança".11

© Càndid és l'únic autor conegut que esmenta l'origen ala de Flavi Ardaburi
Àspar; tanmateix, Jordanes (Get. 45, 239 Aspar ... Goihorum genere clarus) i
Damasci (Epit. Phot. 69 = Phot. Bibl. cod. 242, p. 340b, 32 TÒI> líyenóva TU v
rórSíúv "AoTTepa) afirmen que era got, potser perquè la seva mare fou una filla del
cònsol (419) got Plinta, com suggereix l'escut d'argent (CIL XI 2637) que
commemora el consolat d'Àspar (434) i que representa Plinta a la seva esquerra
com a avantpassat. Ara bé, l'origen ala del seu pare Flavi Ardaburi és confirmat
pels antropònims 'Apoaßoupios1 (§ 3.23) &vAanap (§ 3.24), mentre que els noms
de dos dels seus fills, narpítaoç (§ 3.30) &'Epucvapixoç (§ 3.26), demostren una
assimilació cultural progressiva. Nombroses fonts llatines, gregues i bizantines
donen espurnes d'informació sobre la prominent activitat política i militar d'Àspar i
la seva família a Constantinoble entre els anys 424-471; el seu estudi, però,
dépassa els límits del present treball (vid. K. WERNICKE RE lli [1895] 606-610;
VERNADSKY1941 ; B ACHRACH 1973:41-51 ; PLREII164-69 s.v. Fl.Ardabur
Aspar).

3.3.2. L'isaure Tarasicodissa, per altre nom Zenó (474-491), fou entronitzat
a la mort de Lleó el Gran, però hagué de fer front durant els primers anys del seu
regnat a les intrigues del seu conseller íl·lus Cix^ovç) i de Verina Augusta
(Bïipïva), vídua de Lleó; un passatge del llibre segon de les "Històries" exposava
com Verina fou desterrada per Zenó el 478, ja que "un ala va voler matar Il·lús i,
després de ferir-lo, va dir que Epínic, un familiar de Verina, havia estat l'instigador

11 Cand. fr. l (ed. MÜLLER FHG IV, p. 135b) = Phot. Bibl. cod. 79, p. 55a, 32-55b, 10 (ed.
HENRY CBB I, p. 162-163): SicpxeTai 5è «v \íkv TÍ$ npiÓT^ Xdy<^ TTJV "Acmapos1 KOI
TcSv naíSoúv aÙTOû 8\ivaa-r€Îav, TTJV àvappriaiv Sia TOU "Aanapog" AfiovToç, TÒV
oti|jßaVra Tfj nóXéi è^·npi\a\ióv> KCÙ oaa "Aonapi Ticpi TOVTOU ènl TO Koivq ai>u4>e'pov
5iaTi€TipaKTai. Kai -ncpi Tvriavoû Kai Bißiavou Kai ¿s1 tiepi aUT<3v 6iT)V€x6tl vAotiap
Kcà ó ßaaiXeu? KCÙ oía €ÍS" àXAti'Xoxjç <ÍTi€<l>9€y4avTo. Kai u>ç ó ßaaiXcuc 6ià TOÛTO
TjTaipíaaTo TÒ'Iaaúptüv ycvoç 6ià TapaaiKoSíaaa ' PouaounßXao€uJTOu, ov Kai Zi\viúva
H€Tovonaaa£· yalißpov ¿nouíaaTo, TTJV tipoTepav yuvaÏKa oavaTou vó(iC{> ernoßaXoVTa.
Kai a>ç 'Apoaßoupios" èç TO ¿vavTiov ncXeTwv TU} ßaaiXct, Kai aUTÒS"
oÎK€ioTTOiTÎaaa8ai TOÙST 'laaiípouç 5i€VoT)9Tc Kai Ó'TI MapTÍvoc, OÍKÉÍOS" &v

'ApSaßoupiou, n-qvu€i TapaaiKooíaoqt á'ncp 'Ap5aßoupiC() KOTO ßaciXetü? ¿TupcuíTo-
Kai cu? ¿vTeOoev el? TO TpaxuTcpov TT\S ¿s" aXXtiXous" èmvoíaç •npoïoúans' àvaipeî
A€<DV ó ßaaiXcuc "Ao-napa Kai TOÙÇ TtaïSaç ' Apöaßou'piov Kai naTpiKiov TÒV
Kaíaapa. àXX ' ó \i€v Kaíaap TWV TîXîiywv àve.v€fK<ï>v napaSó^s SieaaîÔTi Kal

àXXà Kai ó CTepoç Tcâv naíScúv 'Apucvcpixo? où aujmapuv T<5 4>úvTx TÒV
TOT€ 6l€(J)Uy€.
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de l'assassinat" (cf. Joan d'Antioquia § 5.6.2, així com PIRE II 396-97, 587-88
s.v. Epinicius, Epinicus, Illus l).12

3.4. Cassi Dio13. Nadiu de Nicea (Bitinia) i alt funcionan imperial, Cassi
Dio Cocceià (ca. 150-235) va escriure en grec una "Història romana" CPWH<ÜKÍ|
ícrropía o potser 'PcoiiaïKa) en vuitanta llibres, des dels orígens de Roma fins a
l'any 229, de la qual només ens han pervingut íntegres els 11. 36-60, així com
fragments dels 11. 1-35 i un resum dels 11. 36-80, obra de l'autor bizantí del s. XI
Joan Xifilí (§ 5.29).

3.4.1. Després de la supressió definitiva de la revolta de Bar Kochba a Judea,
probablement l'estiu de l'any 135, divuitè de l'emperador Hadrià (117-138), llegim:
"així, doncs, la guerra contra els jueus va acabar amb aquests fets, però una altra de
nova, començada pels alans (que són massagetes), fou promoguda per Farasmanes
i va assolar violentament Albània i Media; en tocar Armènia i Capadòcia, però,
aleshores va cessar, després que els alans foren ara persuadits amb presents per
Vologeses, ara foragitats per Flavi Arrià, governador de Capadòcia".14

© L'instigador del conflicte, el rei Farasmanes II d'Iberia, sembla haver
permès als alans creuar les portes Càspies per a atacar Albània i aleshores la Media
Atropatene, estat vassall del rei part Vologeses U (128-147); aquest sobirà enviaria
ambaixadors més tard a Roma per tal de presentar reclamacions contra Farasmanes
(cf. Cass. Dio 69, 15, 2 npeaßeuTas iií^Qévraç trapa TOU OuoXoyaíaou ...
¿Kcívou nèv KaTTiyopoûvTOç Tiva 4>apaanavou); les incursions contra Armènia i
Capadòcia, però, semblen haver estat iniciativa dels alans. L'estat dels nostres
coneixements és tan precari, que no sabem ni si va arribar a haver-hi un
enfrontament entre Arrià i aquells; cf. BOSWORTH 1977:220 ("Dio's terminology
does not indicate a very serious campaign in Cappadocia, more a demonstration of
force near the frontier to divert the raiders north to the Caucasus"), així com també
Arrià (§ 3.2.1), Temisti (§ 3.19.2) & la Crònica d'Arbela (§ 14.4.1); sobre la
postilla eíoi ôè MaaaayéTcu, cf. Ammià (§ 2.18.1-2).

3.4.2. Poc abans de morir, l'emperador Marc Aureli (161-180) va suavitzar
les condicions imposades als iàzigues quan havien estat sotmesos l'any 174, durant
les guerres contra quades i marcomans; entre altres concessions, "va acordar amb
ells que poguessin tenir relacions comercials amb els roxolans a través de la Dàcia,
tan sovint com el governant d'aquesta els ho autoritzés".15

© La tribu sàrmata dels "iàzigues emigrats" ( la'íuyes1 \ieravaarai) habitava
la zona entre el Danubi i el Tisza (actual Hongria); quant als roxolans ( Po^oXaVoi)
aleshores ocupaven la regió al nord de la Mèsia inferior i de la frontera del Danubi

12 Cand. fr. l (ed. MÜLLER FHG IV, p. 136b-137a) = Phot. Bibl. cod. 79, p. 56a, 24-26 (ed.
HENRY CBB I, p. 165): w? 'AXavóV TIC "IXXouv àvcXeïv ßouXT)6eis- Kai TiXiféa?
ETHVÍKIOV «iTicv, ós r\v OÍKZÍOÇ BfipívT), TT|V àvaípeaiv viioSeoOai.
13 AÍCÜV (ed. E. CARY LCL I-IX 1914-1927); GrLit 795-799; KULAKOVSKIJ 1899:12;
CARRATA THOMES 1958:21-22; BACHRACH 1973:8-10 & 13; BOSWORTH 1977:218-220.
14

RCass. Dio 69, 15, 1 (ed. CARY LCL VIII, pp. 450-452 = Xiph. 251, 27-252, 1 R. St. Exc.
_ U 17): ó jièv ouv T(3v 'Iou6aíü>v TióXcuos" è? TOÛTO ¿TcXcirrnacv, Ircpoç 6è è£
AXavwv (íial 6è Maaaayerai) ¿Kivtí8T) tmò 4>apaa|iâVou, KOÙ T?|V jièv ' AXßavioa Kai
TT|i< Mijoíav ioxupws" €XÚTn)O€, -TT\Ç S "Apucvíaç T^s" T€ KaTrna6oKÍac atJiaVcvoc,
€Ti€iTa TCÔV 'AXavwv Ta ne v Oüípoiç únò TOU OuoXoyaíaou Tie.\<jQévru>v, -rà Sé KCL\
^Xaouiov 'Appiavòv TÒV TTJÇ KaifnaóoKÍas' apxorra 4>oßT|6€'vT(<)v, ènaúoaTo.
15 Cass. Dio 72, 19, 2 (ed. CARY LCL IX, pp. 58-60 = Exc. U° 64): Kal è^K€v

o TOUÇ ' Po^oXavouç 6ià TT\Ç AaKÎaç einníyvuaSai, óoa'Kiff äv ó apxwi'
a())íaiv.
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oriental. Mentre que E. DIEHL RE S Vu [1940] 1197 veu en apx^v un cabdill de
la Dàcia lliure ("Dakerfürsten"), la trad. CARY, p. 61 parla d'un governador de la
Dàcia romana; atès el caràcter sumari del text, ambdues opcions (i trajectes) són
possibles.

3.4.3. Al principi del seu regnat, Commode (180-192), fill de Marc Aureli,
va haver de tractar encara amb els pobles vençuts pel seu pare: "quan els buris van
trametre ambaixadors, Commode els va concedir la pau. Car, de primer, tot i que
l'havien sol·licitada sovint, no havia estat conclosa, perquè eren puixants i perquè
de fet no volien la pau, sinó un armistici per tal d'aconseguir preparar-se; aleshores,
però, així que van haver quedat exhaustos, va reconciliar-se amb ells després de
rebré'n ostatges, endur-se molts captius dels buris i quinze mil dels altres, i obligar
els altres a jurar que mai no viurien ni pasturarien els ramats en una distància de
quaranta estadis de llur territori contigu a la Dàcia. El mateix Sabinià, quan dotze
mil dels dacis veïns van veure's expulsats de llur país i es disposaven a ajudar els
altres, se'ls va guanyar, prometent-los que els seria donada alguna terra a la nostra
Dàcia".16

© I. BEKKER va corregir à'XXoi/, aXXouç, aXXoiç en ' AXavuv,' AXavovç,
' AXavotç; BACHRACH 1973:13 dóna la notícia sense notar que és només una
conjectura, fet que cal tenir present, ja que, fora d'aquesta font, només una llista de
pobles de la Historia Augusta (§ 2.9.1. c) esmenta junts els buris (Boupoi), poble
germànic localitzat a les fonts del Vístula, i els alans; poc abans el text parla de
iàzigues, buris i vandilis (Cass. Dio 73, 2, 4 ntfre T0>£ ' Ia£vfi ^TÊ roí ç Boúpoiç
l·itfre TOÎÇ OúavSíXcaç) i sembla més lògic suposar que à'XXoi = 'laÇuyeç &
Oviai/ôiXoi, més si atenem el fet que els iàzigues habitaven les terres al nord-oest de
la Dàcia superior que els altres havien de desocupar (§ 3.4.2.).

3.5. Dionisi.17 La "Descripció de la terra habitada" (irepiTfyTiaic rf| ç
névTisO de Dionisi el Periegeta és un poema geogràfic en 1.187 hexamètres,

escrit l'any 124 i molt popular en època posterior.

3.5.1. Després de parlar del riu Danubi Clcrrpoç), continua: "al nord d'aquest
s'estenen moltes tribus disperses fins a la boca de la llacuna Meòtida, germànics i
sàmates, getes i bastarnes, la immensa terra dels dacis i els coratjosos alans, i els
taures, que habiten l'escarpada «cursa d'Aquil·les», estreta i allargada, i fins a la
boca de la mateixa llacuna".18

16 Cass. Dio 73, 3, 1-3 (ed. CARY LCL IX, pp. 74-76 = Exe. U° 68): cm TOÎST Boupoig- ó
y p ,

aÍTT)9€ÍS', OÙK €fioníaaTo, on T€ Ippwvro KOI OTI OÙK cipTÍvriv, àXXà àvoxf|v ¿ç TO
TTapaaK€uaaaa6ai Xaßctv rJocXov TÓTC 6è, ènciSí) ¿^Tpuxwôcaav, aui'tiXXayn a^íaiv
OUTJPOUC Xaßa>v KOI aíxuaXtúTous' napa TÍ To5v Boiîptov •noXXouc Kai napa T€ T<5v
aXXwv nupvou? Kai •ncvTaKiaxiXious' Koniactucvos", KOI avayKaoas" TOUS* aXXouç
ònóoai (liare HIÍT ' èvovKiíaeiv tiOTè iityr ' èwe^cïv TcaaapÓKOvra OTaSia Tfis1 X^P«S
a<i>(Iiv TTJC Ttpo? T^ AaKÍa QUOTI?. ó aUTÒç Zaßiviavos Kai AOKCÜV T(Sv TjpoaópcDV
Hupíouff Kal SiaxiXíou? €K Tfis" olKCiaç ¿KTreaovTag' Kai \té\\ovTaç TOÎÇ aXXotff
ßoT)9iia€iv tiTj-nya'yeTo, yfjv Tivà aÙTotç èv TTJ AaKÍa T-q líneTcpa 6oeiía€00ai

17 Aioiaíaios- ó ncpi^y^TTÍ? (ed. K. MÜLLER, GGM II, París 1861, pp. 103-176); GrLit 677-
678; KULAKOVSKIJ 1899:15; TÄUBLER 1909:26 n. 3; CARRATA THOMES 1958:21 n. 34;
BACHRACH 1973:11.
18 Dion. Perieg. 302-307 (ed. MÜLLER GGM H, p. 119):

TOÛ nèv npo? ßopeiiv T€Tavu0fi€va <!>ûXa KCXUVTOI
noXXà naX ' €^€ÎT|S" MaioÎTiSoç ¿ç CTTÓHO Xinvri?,
Fepuavoi Za\ia-ra\. T€ FCTOI 8 ' ana BaoTapvaí Te,
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© Els antics anomenaven «cursa d'Aquil·les» ( AxiXXfjoç opóuoç) una llarga
franja de sorra paral·lela a la costa entre l'embocadura del Borístenes i el golf
Carcinític; atès que el text ressegueix la costa des del Danubi fins a la mar d'Azov,
els alans semblen ocupar, doncs, la regió a l'oest del Dnieper; sobta la forma
Xa\iárai per Zapearon metri causa. La versió llatina obra d' Avié (§ 2.3) presenta
un text abreujat on acer Alanus = àXKTÍevreç' AXavoí; cf. també la traducció de
Priscià (§ 4.27). En els seus "Comentaris" (IlapcKpoXaí) a l'obra de Dionisi,
Eustaci de Tessalònica (§ 5.25) afegeix: "l'Ala és un mont de Sarmàtia, del qual
sembla rebre el seu nom el poble dels alans, que Dionisi anomena coratjosos i amb
molts cavalls"; cf. Ptolemeu (§ 3.17.1.a), Herodià (§ 3.9) & Marcià d'Heraclea
(§ 3.14).19 Dionisi parla a continuació (Orb. 308) de "la tribu dels agaves, que
tenen molts cavalls" (TTOXUÍTTTTCÚV 4>OXov ' Ayauûv, v.l. ' AXavûv), fet que explica
el final de l'escoli d'Eustaci.

3.6. Esteve de Bizanci.20 L'epítom del lèxic geogràfic (
d'Esteve de Bizanci (s. V/VI) conserva dues entrades ' AXavóç &"Aopaoi, copiades
al peu de la lletra dels dos primers passatges estudiats de la "Prosòdia general"
d'Herodià (§ 3.9);21 en canvi, conté una innovació significativa respecte
d'aquest en tractar del topònim "Aooa, "una vila d'Escítia, els seus habitants són els
asseus"; cf. Ptolemeu (§ 3.17.2).22

3.7. Estrabó.23 A més d'una obra històrica avui perduda, Estrabó
d'Amasia (n. ca. 64/63 aC, t post 23 dC) va deixar-nos una "Geografia"
(recjyput({)iKa) en disset llibres que ens ha pervingut amb llacunes. És el primer
autor que ens informa sobre roxolans i aorsos, però malgrat els seus llargs viatges
manlleva la major part de les dades de fonts anteriors, en el nostre cas de les obres
geogràfiques i històriques d'Eratòstenes de Cirene (ca. 272-192 aC), Posidoni
d'Apamea (ca. 130-51 aC) i Hipsícrates d'Amisos (s. I aC), conegudes només en
estat fragmentari.

3.7.1. Vet aquí els passatges d'Estrabó sobre els roxolans:
a) "més enllà del Borístenes viuen els darrers dels escites coneguts, els roxolans,

que es troben, però, més al sud que els últims pobles coneguts més enllà de
Britannia [= els de Tule]; les contrades més al nord ja són inhabitables a causa del
fred".24

T'âancToç atot Kai aAtaicvTcc ' AXavoí, 305
TaOpoi 8 ', oï vaiovaiv 'AxiXXfjos" Spójiov aitiiív,
crreivòv ónou SoXixóv re, KCCI atrrfjs' èç OTÓjia Ximnrçs'.

19 EusL Comm. in Dion. 305 (ed. MÜLLER GGM II, p. 271; cf. KULAKOVSKIJ 1899:14 n.
2): orí ' AXavòg- opoç Zapua-rías", à<{> ' ou TO lOvoç oí'AXavoi loiK€v ôvona£€a6ai, oCç
Kai aXKîicvTas" ó Aiovúaios" Kai TioXviimous' KaXcî.
20 Z-réÇavos BuCatrios- (éd. A. MEINEKE Berlin 1849; reimp. Graz 1956); GrLit 1084-1085;
PLRE II 1032 i.v. Stephanus 24.

J·1 Steph. Byz. Ethn. s.v. ' AXavóç & "Aopaoi (éd. MEINEKE, p. 69, 4 & 102, 14-15). Quant a
vAopaoi, Esteve afegeix: "el gentilici és el mateix" (èOviKÒv TO aUTÓ).
22 Steph. Byz. Ethn. s.v. vAo<ra (ed. MEINEKE, p. 135, 18-19): K<ÓHT) ZKueía?, oi
oiKtÎTope? ' Aoaaîoi.
23 STpaßcov (ed. G. AUJAC, F. LASSERRE & R. BALADIÉ CUF 1966-1989); GrLit 409-415;
KULAKOVSKIJ 1899:4-6; BOSWORTH 1977:220 n. 11.

Strab. 2, 5, 7 (ed. AUJAC Ci/F II, p. 87): OÍKOUOI S ' imèp TOÛ BopuaSevouç íí
' 2Kti6<3v 'Pw^oXavoi, yontiÎTepoi OVTCÇ TiSv únèp TTJÇ

T¡STJ 6è TaticKCiva 6ià tjwxos' àoÍKTiTa ¿ari.
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b) més endavant, es pregunta: "què hi ha més enllà de la Germania i de les altres
terres que segueixen? Si hi ha bastarnes, com suposen la majoria, o, entremig,
altres pobles, com ara iàzigues, roxolans o altres dels que viuen en carros, no és
fàcil de respondre".25

c) el passatge més interessant és el següent: "els roxolans, els més septentrionals
[dels escites], habiten les planes entre el Tañáis i el Borístenes. Car tota la part que
coneixem al nord [d'aquesta regió], des de la Germania fins a la mar Caspia, és una
plana; més enllà dels roxolans, si hi viu algú, no ho sabem. Els roxolans, amb llur
cap Tàsios, van combatre els generals de Mitridates Èupator: arribaren com a aliats
de Pàlac, fill d'Escilur, i passaven per bel·licosos; contra una falange ben formada i
equipada, però, una tribu bàrbara, armada a la lleugera, és impotent. Aquells, al
voltant de cinquanta mil, no van resistir als sis mil arrengats per Diofant, general de
Mitridates, ans van périr la majoria. Fan servir cascs i cuirasses de cuir de bou
sense adobar, porten escuts de vímet i tenen com a mitjà de defensa llances, arc i
espasa; la major part dels altres pobles fan igual. Les tendes dels nòmades, que són
de feltre, estan muntades sobre els carros en què viuen; al voltant de les tendes hi ha
els ramats, d'on obtenen la llet, el formatge i la carn de què es nodreixen;
ressegueixen les pastures, canviant sempre a llocs on hi ha herba, l'hivern als
baixants que envolten la Meòtida, l'estiu també a les planes".26

© Primera aparició històrica dels roxolans C Poj£oXotvoí), localitzats al nord
extrem, entre el Dnieper i el Don (cf. E. DIEHL RE S VII [1940] 1195-97 s.v.
Roxolanî).21 Llur participació, a les ordres de Taaioç (§ 3.33), en un episodi de
les guerres del rei del Pont Mitridates VI Èupator contra els escites de Crimea (ca.
107 aC), recolzant llur rei Pàlac (ITaXaKoç), indica un desplaçament cap al sud que
més tard palesa Ptolemeu (§ 3.17.1.b) quan els situa al llarg de tota la costa de la
mar d'Azov; la xifra de roxolans, però, és excessiva, i sembla més aviat el total
d'efectius de Pàlac; quant a l'armament lleuger, contrasta amb Tàcit (§ 2.13.4). Les
fonts dels passatges semblen Eratòstenes [a] & Posidoni [c]. DIEHL loc. cit. 1196,
15 opina que «TÛV Se. vo\iaSuv ist deutlich gegen das Vorhergehende abgesetzt» i
que el text que segueix no fa referència als roxolans, però, tot i així, llur condició de

i les descripcions etnogràfiques posteriors (e.g. Ammià § 2.18.2)

25 Strab. 7, 2, 4 (ed. BALADIÉ CVF IV, p. 76): TÍ S ' è<rrl népav TTJS- repuavías- KOI [TÍ]
TÛV aXX(i>v TÛV ¿4;T)Ç, €ÏT€ Baardpvas xpí) Xcyeiv, éç oi •nXcíoug' únovooucriv, €ÏT '
aXXous" H€Ta£ù TÍ ' Id^uyaç T} ' Pcu^oXavousr T\ Tivaç aXXouç TOÜV 'AnaÇoÍKWv où pçôiov
€ÎTI€ÎV.
26 Strab. 7, 3, 17 (ed. BALADIÉ CUF IV, pp. 100-101): 'P^oXavol S ' àpriKcÓTaToi TÒ
H«Ta£ù TOÛ Tavaïôoç KOÙ TOÛ BopuaScvouç v€non€voi Ti€6ia. r\ yàp TipoaapKTios'
Tiâ0a ànò repuaviaç H«XPl fr\s Kaatiíaç tieôias' ¿OTIV, -qv ïajiev únè p 6è T<3v

' Pu>£oXavoôv eï -rives' OÎKOÛCTIV, OÙK lancv. oí Se 'Pw^o^011'0'1 Ka<- Tipo? TOÛ Mi9pi5<rrou
TOÛ Eîma'Topoç OTparriyous' è-noXc'iiouv, exovTeç í\y€\LÓva Taoiov TJKOV 6è TlaXai«i>
aunnaxT)0ovT€S" TO? ZiaXoupou, Kai CÔOKOUV nèv cîvai na'xinoi" '"POS" U€'*ÎT°l

<j>oXayya Kai <jûTiXiaji€VTiv KaXoSc TO ßapßapov (^OXov aaSevesr Tiâv
KOI TÒ yufivïiTiKoV CKeîvoi yoûv -nepi TTEVTC nupiáoac npòç é^aKiaxiXíous" TOÛÇ

4), T¿5 TOÛ Mi9pi6aTou oTpaTT)y<5, au^iîiapaTaÇaji^vous' OÙK àvTcaxov, ¿XX ' oi
•nXcîoToi 5i€(|)eapTiaav. xp^^T0"- Se (unoßo'ivois" Kpaveai Kai Saîpa^i, ycppocfiopoi,
ànuvTiipia 6 ' €xo\ne.s KOI Xóyxaç Kai TO^OV KOI £i<t>os" TOIOÛTOI Se Ka\ TÛV âXXwv
oí TiXeiouç. TÓJV 6è NonáSwv ai 0KTiva\ -nvXwTai ireTiiiyaaiv è m Tatç a^a^ais", èv
aîç SiaiTOivTai- trepi 6è TÒÇ CTKTivàs' TÒ ßoaKiipiaTa, à<|) ' <5v Tp€'4>avTai Ka\ yaXaKTi
Kal Tup<5 KOI Kpcaoïv aKoXouGoûai 6è Taîg1 vojiaîs" |i€TaXanßavovT€S' TÓTIOUÇ ací
Tous1 exovTaç Tióav, x€ll·l(2v'oS' H€v ev TOI? é'Xcai TOÎÇ Tiepl TT|V MauûTiv, Qépovs ôè
KOI èv TOÎÇ Tieoioiç.
27 L'etnònim presenta gran quantitat de variants textuals: [2, 5, 7] 'Po£oXavoí; [7, 2, 4]

' Pa^uXavoiiç, 'Pa^avaXouc, ' Pa^vaXous1, ' Pa^iva'Xvous"; [7, 3, 17] 'Pw^oavoí, 'Pw^avoí,
'Po^avoí, 'Po^ávoi, etc.

63



III. Fonts gregues

conviden a no passar per alt el final de [c]; vid. trad. BALADIÉ CUF IV, pp. 20,
197-98 & 318, així com la inscripció de Diofant (§ 3.21.a).

3.7.2. Les dades disponibles sobre els aorsos són també importants:
a) la primera subdivisió del nord (T« Tipo? ßoppav) de l'Àsia, també anomenada

Àsia Cistàurica (TO èvro? TOU Taupov), és la regió del Tañáis (rà trepi TÒV
TóvaXv): "d'acord amb aquesta distribució, la primera subdivisió l'habiten, a partir
de les regions situades al nord i vers l'oceà, alguns dels escites, nòmades que viuen
en carros; més a l'interior, els sàrmates, també escites, els aorsos i els síraces, que
s'estenen al sud fins a les muntanyes del Caucas, els uns nòmades i els altres
agricultors que viuen en tendes".28

b) dins el capítol sobre el Caucas, al final d'aquesta primera subdivisió, llegim:
"els pobles que venen a continuació, entre la Meotida i la Caspia, són ja nòmades,
els nabians, els paguians i tot seguit les tribus dels síraces i dels aorsos. Sembla que
aquests aorsos i síraces són exiliats dels [pobles homònims] situats més al nord, i
que els aorsos són els més septentrionals. Abèacos, rei dels síraces, quan Fàrnaces
regnava al Bòsfor, podia disposar de vint mil genets; Espadines, el dels aorsos, de
dos-cents mil, i els aorsos superiors, d'encara més; car dominaven un territori
major i senyorejaven gairebé la major pa/t de la costa dels caspis, de tal manera que
importaven en camells mercaderies de líndia i Babilonia, que els trametien armenis
i medes; i gràcies a aquesta riquesa, portaven abillaments d'or. Així, doncs, els
aorsos habiten al llarg del Tañáis, i els síraces, de l'Acàrdeu, que flueix des del
Caucas i desemboca a la Meotida".29

© La font principal d'aquests dos passatges sembla Posidoni; la localització
de les tribus (4>OAa) dels aorsos, entre el Don i el nord-oest de la mar Caspia, és
més versemblant que no la de Ptolemeu (§ 3.17.1.C & 3.b), prop del Bàltic i del
Syr-daryâ; ara bé, la distinció entre oi avw "Aopaoi & "Aopaoi... (Jujyaôcç TÛV
àvwTépoa convida també a conjecturar-ne dos grups principals, tot i que menys
distanciats; cf. W. TOMASCHEK REI2 [1894] 2659-60 s.v. Aorsoi. Atès que el
rei del Bòsfor Fàrnaces (64-47 aC) va sotmetre els pobles entre el Don i el Kuban
CTnaviç), els 200.000 genets de Zrta8ivr\ç (§ 3.32) eren probablement un
contingent a la seva disposició, tot i que la xifra sembla exagerada (cf.
BOSWORTH 1977:220 n. 11); en aquest cas, la font sembla Hipsícrates. Els
síraces (ZípaKeç), també un poble sàrmata, semblen haver viscut al nord-oest de
Stavropol', a la vall del riu Jegorlyk ( AxapSéoç), afluent del Manytsch, que alhora
ho és del Don inferior; vid. K. KRETSCHMER RE IIIAi [1927] 283-85 s.v.
ZípaKeç; trad. LASSERRE CUF VIE, pp. 21-22, 24,147,174; més sobre aorsos i
síraces a Tàcit (§ 2.13.2).

28 Strab. 11, 2, 1 (ed. LASSERRE CUF VIII, pp. 42-43): OÚ'TW 6è 6iaK€iti€vo>v, TO npwTov
Hypos' oÍKoOaiv «K nèv TWV tipo? apKTov nepcuv Kai TÒV 'QKeavòv 2Ku9ú>v TIVCÇ
vojiaoec Kai ájia^oiKoi, ¿vôoTcpw 6e TOÚTIOV SapjioToi, Kai OUTOI ZKÚSai, "Aopaoi
Kai ZipOKoí, ncxpi T~t3v KauKaaíwv òpwv ¿TU H€(JT|nßpiav TCÍVOVTCÇ, oí \i€v vo\táo€s,
oi 6è KOI OKT|vvrai KO\ ycwpyoí.
29 Strab. 11, 5, 8 (ed. LASSERRE CUF VIII, pp. 72-73): oí 6 ' e<j>€Ífjs- í)6T| vovaSeç oí
H€Ta£ù Tfjs" MaiuS-rioo? Kai TT\Ç Kaamasr Naßiavol Kai nayiavoi KOI T)6ii TO TWV
SipaKíüv re Kai ' Aópawv <¡>OXa. 6oKoOai 6 ' oï <T'>vAopaoi Kai oí SípaKC? <t>uyáo€sr
cîvai TÜJV àvü)T€pü>, Kai npoaapKTioi jiaXXov vAopaoi. 'Aßi'aKoc nèv ouv, ó Toàv
ZipaKtüv ßaaiXei/c, T|VÍKa <t>apvaKTiç TÒV Bóanopov €ix«, ôuo nupia'oaç ÍTí-n€ü>v
€OT€iX€, Snaôivns' 6 ', ó TiSv'Aópawv, Kai €iKoaiv, oí 6 ' avto "Aopaoi Kai TiXeiovaç-
Kai yàp eneKpcÍTouv TiXciovoç yfjs", Kai ax^oóv TI TTJC KaaTiíwv •napaXíaff TTJ?
TlXCÎaTTl? TlpXOV, OKTT€ Kai €V€TIOp€UOVTO KajltiXoiC TÒV ' IVOIKÒV <|)ÓpTOV Kai TÒV
BaßuXojviov, Tiapà TC 'Ap(i€vítov Kai Mijôtov ôia6exon€vor èxpvo^ópoiiv 6è 6ià TTJV
€Unopíav, oi jièv ouv "Aopaoi TÒV Tavaïv napoiKoûaiv, oi ¿ípaKe? 6è TÒV

' Axap6éov, oc ¿K TOU KauKaaou p€wv CKOÍOÜKJIV eis* TTIV MaiwTiv.
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3.7.3. Un tercer passatge ens informa breument de la invasió de la Bactriana
per pobles del nord ca. 130 aC: "els més coneguts dels nòmades són aquells que
arrabassaren la Bactriana als grecs, és a dir, asis, pasians, tocaris i sacarauques,
que havien sortit de les regions al nord del laxaries (Syr-daryâ), a l'altura de saques
i sogdians, que aleshores senyorejaven els saques".30

© Quant a l'etnònim "Aaioi, cf. els ' Aoaïoi de Ptolemeu (§ 3.17.2) i els
Asiani de Pompeu Trogus (§ 2.8.1); per al nom *As "alans", vid. § 1.2.1. Una
antiga conjectura vol llegir r\ ' Aaiavoí enlloc de ITaaiavoí (cf. CHARPENTIER
1917:366; HALOUN 1937:244 n. 2; ALTHEIM 1959-62[I]:62-63). Sobre aquests
fets i la presumpta identitat dels " Aaioi amb els Wusun de les fonts xineses d'època
Han, vid. §§ 15.4 & 15.6.

3.8. Eusebi.31 La "Preparació Evangèlica" (EuayyeXixri
en quinze llibres del bisbe Eusebi de Cesárea (n. ca. 260-65, t ca. 339-40) és una
obra apologètica que justifica amb citacions de diversos autors grecs i jueus la
inferioritat de la cosmogonía i mitologia paganes respecte de la religió hebrea.

3.8.1. El desè capítol del sisè llibre de la "Preparació" està integrat per dos
extractes del "Llibre de les lleis de les nacions" de Bardesanes d'Edessa (§ 14.2),
que contenen sengles referències als alans:

a) "quants dels homes, sobretot entre els alans, són carnívors com els animals
salvatges, sense tastar el pa, i no pas per no tenir-ne, ans per no voler-ne! D'altres
no tasten la carn, com els animals domèstics; d'altres només mengen peix; i d'altres
no tasten el peix ni encara que tinguin fam".32 Els mots KOÍ naXiora rc3v

són un afegit d'Eusebi; cf. el text original de Bardesanes.33 El verb
cü "menjar carn (crua)" suggereix avantpassats del bistec tàrtar; cf. la

pràctica hunna d'escalfar la carn portant-la una estona entre les cuixes del genet i
l'espatlla del cavall (Amm. 31,2, 3).

b) paràfrasi grega del passatge siríac estudiat a § 14.2.1: "entre els taiens (=
àrabs) i sarracens, a la Líbia superior, entre els maures, entre els nòmades de
l'embocadura de l'oceà, a la Germania exterior, a la Sarmàtia superior, a l'Escítia,
entre tots els pobles de les regions al nord del Pontós, a tota Alània, Albània, Otene,
Saúnia i Grisa, hom no hi pot veure cap banquer, escultor, pintor, arquitecte,
geòmetra, mestre de declamació ni actor de poemes dramàtics, sinó que la sort
d'activitat d'Hermes i Afrodita manca en tot aquest cercle de la terra habitada".34

30 Strab. 11, 8, 2 (ed. LASSERRE CUF VIII, p. 83): jiaXiOTa 6è yi-wpinoi ycyo'vaai
vojiaowv oi TOU? "EXXiivaç à^cXonevoi TT)V BaKTpiavtív, "Aaioi KCÙ ITaaiavoí Kal
Tóxapoi Kai 2aKapauKai ópurfiévres atio TT\Ç Tiepaíaç TOU ' la^apTou TT\Ç Kara
Zaxas Kai ZoySiavouc, f)V KaT«îxov ZcÍKai.
31 Euaeßios- (ed. É. DES PLACES et al. SC 1974ff.); GrLií 1359-1372, esp. 1364.
32 Eus. Praep. 6, 10, 8 (ed. DES PLACES SC 266, p. 214-215): no'aoi TÛV avOpcúnuv, Kal
HaXiOTa T(3v 'AXavaúdv, ù>ç Ta aypia £($a Kpeoßopoüaiv apTou JÍTI y€uon€voi, «ai où
Sià TÒ ni) €X€VV> àXXà ôià TÒ HT) OeXciv àXXoi Kpeûv où yeúovrai «¿s" TO ríitfpa £4>a-

àXXoi ix&uo<|>ayoOoi \iovov CTCpoi Se ixoiîtov où ycuovTai, où5 ' âv Xintóaacoaiv.
33 Liber Legum Regionum 16 (ed. + trad. liât. NAU PSyr l, 2, col. 560-561).
34 Eus. Praep. 6, 10, 31 (éd. DES PLACES 5C 266, p. 224): KOI -napa Taï^voîs^ Kal

voîç Kai ¿v T-Q àvcaTepa AißuT) KOI -napa Maiîpoiff KOI Tiapà TOÎÇ Ticpi TÒ
TOU (OKeavoO Nonaai Kal èv T-Q è^tuTcpa Fcpuavia Kai èv T^ àvutrépq
Îa Kai €V T^ 2Ku9i<y KOI ev nâai TOÎÇ ¿4 àpKTiKcuv (lepwv TOU IIóvTou
Kal oXir) T-Q 'AXaviqt Kai 'AXßavia Kal 'QTTII'·O Kal è v Zauvía Kal kv Xpua-Q

OÙK €OTvv iScîv où Tpa·ne^ÍTtji', où •nXa'oTï|i>, où Íü>ypa4>°v> OÙK àpxiTcKTova, où
y€<jüii€Tp·pi', où (J>oji/aaKov, oùx ímoKpiTÍ|v TioiTinaTCDV, àXX ' èoTcpt^Tai ó TT\Ç TOÛ

'Ep|ioû Kal TÍ)? 'A^poSÎT-n? èvepyeias" Tpónoç ¿v ó'X<4> T(J K\JKX<V TOUTC^ TT\S OÍKOU\
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3.9. Herodià.35 El principal treball del gramàtic Eli Herodià d'Alexandria
(s. U), fill d'Apol·loni Díscol, fou una "Prosòdia general" (Ka9oXiKf| irpoacooíot) en
vint llibres, conservada només en adaptacions i extractes d'època tardana i
bizantina. En tractar de l'accentuació dels mots en -voç, Herodià dóna una llista
d'etnònims oxítons en -avoç i entre ells esmenta ' AXavóç, "un mont de Sarmàtia";
cf. Ptolemeu (§ 3. 17. La) & Marcià d'Heraclea (§ 3.14).36 Més endavant, entre els
noms en -ooç de més de dues síl·labes proparoxítons, hi ha "Aopao?, "un poble
escita sobre el qual [parla] Estrabó en el [llibre] onzè"; vid. Estrabó (§ 3.7. 2).37

Finalment, entre els femenins en -aa disíl·labs i paroxítons trobem "Aaaa, "una
ciutat tocant a l'Atos. Heròdot en el [llibre] setè (= Hrdt. 7, 122). Hi ha també una
vila d'Escítia [homònima]"; cf. l'entrada "Aoaa d'Esteve de Bizanci (§ 3.6).38

3.10. Jàmblic.39 El patriarca Foci (§ 5.5. l.e) dóna el resum d'una novel·la
escrita pel siri Jàmblic a mitjan s. II, les "Babiloníaques"

a; cf. Suda s.v. ' laußXixoc), que narrava les aventures i desventures
de Ròdanes (Posaves1) i la seva muller Sinonis (Zivcovíç), cobejada pel cruel rei de
Babilonia Garmos

3.10.1. Sorec el Just (So'pcuxoç), salvaguarda dels amants en tota
circumstància adversa, és lliurat a Garmos i condemnat al suplici de la creu en un
prat on Ròdanes havia descobert, temps enrera, l'existència d'un tresor: "un exèrcit
d'alans, mal pagats per Garmos i descontents, sojornaven pels voltants del lloc on
Sorec anava a ser crucificat, i, després de foragitar els qui el conduien, el van
alliberar. Ell, descobrint l'esmentat tresor i llevant-lo del seu amagatall amb un truc
enginyós, va convèncer els alans que una i altra cosa li eren revelades pels déus; i
després d'emmenar-los-hi poc a poc, els va persuadir de considerar-lo llur rei, va
combatre l'exèrcit de Garmos i el va vèncer".40

© L'anècdota d'uns alans revoltats per manca de sou (enmig de la
Mesopotamia pre-persa!), malgrat escaure a qualssevol bàrbars mercenaris, no
deixa de ser premonitòria; en tot cas, la seva aparició secundària denota que eren
prou coneguts, si més no dels afeccionats al gènere novel·lesc; cf. Llúcia (§ 3.13).

3.11. Joan Lidi.41 En un fragment del seu treball "Sobre els mesos" (llepi
\ir\vuv), l'antiquari Joan Laurenci Lidi (n. 490, t post 552) afirma erròniament que
"els coles, també anomenats lazos, són els alans"; sorprèn, però, la forma

35 'Hpwóiavós- (ed. A. LENTZ, GG III, Leipzig 1867; reimp. Hildesheim 1965); GrLit 887-888.
36 Herodian. De cathol. pros. 1 (ed. LENTZ GG Ull, p. 179, 30): ' AXavós-, opoç Zapearía?.
37 Herodian. De cathol. pros. 8 (ed. LENTZ GG Ull, p. 207, 34-208, 2): "Aopaosr, levo?
ZKUOlKOV, TT€pl OU ZTpaßwf évÔCKaTÇ).
38 Herodian. De cathol. pros. 11 (ed. LENTZ GG III1, p. 267, 6-7): vAaaa TióXig- npoç r<5

"A6<4>. 'HpoSoroc €ßSonx). ecm. Kai KÚ\IT\ IxuBíaç.
39 ' la'nßXixos- (apud Phot. Bibl. cod. 94 = ed. HENRY CBBII, p. 34-48); GrLit 817-818.
40 Iambi, apud Phot. Bibl. cod. 94, p. 78, 15-24 (ed. HENRY CBB II, p. 47): Kal 'AXavûv
arparos1 aiió|ii09os' Tapuc^ ycyovws' Kal anexoavájievoi iicpl TO v x^P°v> ^v $
So'paixo? eneXXcv àvaaraupou08ai, Siarpißouatv, oí Kal artiXa'aavTes1 TOVÇ
Sopaixov ayovraç- eXuaav. ó 6è rò HTjvuoèv xPual/ov/ eúpojv, Kal TC'XVT) Tivl Kal
ao<j>ía ¿K TOU opuynaTo? àvinaî^cvos", TOUS" ' AXavovç «TieiSev ¿>ç úrrò 6€<3v raurà re
Kal TaXXa ¿KOiSaaKoiTO. Kal KaTa [iiKpòv èeiaaç, eïXKuacv OÍOTC a<()c5v fiyeíaSai
ßaaiXea, Kal tioXenei aTparòv Tapuou, Kal viK^t.
41 ' íwàVvT|ç AaupcvTios- AuSóg- (ed. R. WUENSCH BT1898 De mens., 1903 De mag. pop.
Rom.); GrLit 1041-1044; PLRE II 612-15 s.v. loannes 75; KULAKOVSKIJ 1899:13 n. 1;
BOSWORTH 1977:247 n. 125.
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' AXaïvoí.42 Més interessant és un passatge del seu treball "Sobre els magistrats de
l'imperi romà" (llepi àpxuv TT\Ç 'Ponaíwv TroXiTeíaç), que dóna la notícia de
l'existència d'una "Història alànica" ('AXaviKfi íaropía), obra de Flavi Arrià de
Nicomèdia (vid. § 3.2.3).

3.12. Josep.43 Les dues obres principals de l'historiador jueu filo-romà
Flavi Josep (n. 37/38, -f post 100), 1'" Arqueologia jueva" C IouoaïKÍ| àpxaioXoyía)
i "Sobre la guerra jueva" (ITcpl TOU 'louoeüKoO -noXe'nou), contenen sengles
passatges de gran importància sobre els alans, en tant que són llurs primeres
aparicions documentades.

3.12.1. El primer text descriu les activitats diplomàtiques que Vitel·li,
governador de Síria, va emprendre l'any 35 per ordre de l'emperador Tiberi en
relació amb el rei part Artàban HI (ca. 10-40): "aleshores, Tiberi va enviar una carta
a Vitel·li, ordenant-li de fer amistat amb Artàban, el rei dels parts, car temia que
aquest, que li era hostil i ja li havia arrabassat Armènia, el perjudiqués encara més; li
manava, però, de confiar en el pacte d'amistat només si hom li lliurava ostatges, i
sobretot el fill d'Artàban. Mentre escrivia aquesta carta a Vitel·li, Tiberi va voler
persuadir amb grans sumes de diners el rei dels ibers i el dels albans que no
dubtessin a combatre Artàban. Aquells van resistir-s'hi, però portaren contra
Artàban els alans, deixant-los travessar llurs contrades i obrint-los les Portes
Càspies. Armènia fou reconquerida i la terra dels parts, envaïda per la guerra; hi
foren morts els principals del país, tot fou desolat i durant aquestes lluites el fill del
rei va caure junt amb moltes miríades del seu exèrcit".44

© Primera aparició històrica dels alans; per als antecedents immediats
d'aquests fets i la seva relació amb la política romana oriental de principis del s. I,
vid. Tàcit (§ 2.13.1), qui parla, tanmateix, de Sarmatae. El text dels mss. dóna una
lectura ' AXavoí, però no té sentit que els alans deixessin pas als reis d'ibers i
albans, sinó al contrari; d'aquí ve la correcció 'AXavouç (ed. princeps); una
traducció llatina tardana parla d'escites (Scythae), fet que va portar S.A. NABER a
llegir ZKu9aç en comptes de 'AXavou? en la seva ed. de Josep; així mateix,
MARQUART 1905:83 explica ' AXoi/oí com la "Emendation" d'un lector que hauria
identificat el text amb la remissió als alans de l'altre passatge de Josep (§ 3.12.2); és
més probable, però, l'explicació de TÄUBLER 1909:16 (seguint A. von
GUTSCHMID): "es ist ganz offenbar, dass vielmehr umgekehrt der lateinische
Uebersetzer, vielleicht im Hinblick auf Tacitus und wohl zunächst nur als Glosse,

42 loan. Lyd. De mens. 4, 146 (ed. WUENSCH BT p. 165): O'TI KóXxoi öl K<U Aa<ol
X«yóV«voí eïoiv oi 'AXaïvoí.
43 ' Iwati-nos- (ed. + trad. angl. J. THACKERAY, R. MARCUS. L.H. FELDMAN & A.
WIKGRENLCL 1926-1965); GrLit 592-601; KULAKOVSKIJ 1899:9-11; TÄUBLER 1909:15-
16 & 18-21; CARRATA THOMES 1958:9-13; BACHRACH 1973:5-6; BOSWORTH 1977:221
&223.
44 los. Ant. lud. 18, 96-98 (ed. FELDMAN LCL IX, p. 68-70): Tt€>n€i 6e Kai Tißepios- <¿<r
OùiTe'XXiov ypa(i^aTa, K€X€iía>v aUTt$ Tipaaaciv <j>iXíav tipòç 'Apraßavov TÒV ITapOtüV
ßaaiXi'a- €<t>oß€i yap aUTÒv ¿xopòç wv Kai 'Apucvíav •nap€O"naan€vos' \ir\ ¿m nXcov
KaKoupyíj- TuaT€\Í€iv 6è TT¡ <>iXía nóveos1 óntípcov aUToJ oi6on€Vü>v, naXiara 8è TOU

'ApTaßavou uícos". raUTa 6è ypa<|>ü)v Tißcpioff tipo? TÒV OùiTcXXiov ncyaXaiç 6óo€0i
XpTinártov Ti€Í8€i Kai TÒV 'Ißiipcov Kai TÒV 'AXßavcüv ßaaiXea noXcuíiv '
|iTl6èv èvôoiaaai. oí 6è aÙToi fièv àvTeîxov, 'AXavoùç ôè ôioôov aÙTOiç
Ôià TTJÇ aÙTwv KOI Tac oiipa? TOC Kaaniaç avoí^avTcc èna'youai T<$ '
Kai T) T€ ' Ap|i€vía à^XÍpilTo avQis Kai TiX-naÔeia-ns" TioXejiwv TT\Ç ITapeuaícüv yfjj oï T€
•npó)Toi TÜJV TÍ¡6€ ¿KTCÍvovTo àvopwv àva'oTaTa T« iiv aÙToîç Ta navTa Kai TOU

ó uíòç ¿K TOUTÍOVI TÍÜV nax<Sv Incae HCTÒ tioXXaiv OTpaTou nupia6ü)V.
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die Scythen in den Text gebracht hat". Segons el nostre parer, l'únic problema de la
notícia de Josep és el seu caràcter sumari, però no hi ha cap motiu per a dubtar de la
presència d'alans. Les "Portes Caspies" (ras eupoç TÒÇ Kaairíaç) es troben massa
al sud-est com per haver estat sota el control d'ibers o albans (cf. § 3.12.2); com
que Tàcit esmenta una Caspia via en territori dels ibers (Hiberi), el més lògic és
conjecturar un error de la font de Josep i pensar en un pas caucàsic, de ben segur el
de Darial (cf. trad. FELDMAN, LCL DC, p. 71.b; § 2.13.1); sobre els fets, vid.
BIVAR 1983:73.

3.12.2. Un segon passatge inconnex, entre l'annexió definitiva de
Commagene pels romans l'any 72 (è'roç Teraprov OueaTraaiavoO Sié-novjoç rf|v
líyenovíav) i el principi de les operacions de L. Flavi Silva contra la fortalesa de
Masada l'any 72-73, ens informa d'una nova ràtzia: "el poble dels alans, que són
uns escites que habiten a les vores del Tañáis i de la llacuna Meòtida, com hem
exposat abans en algun lloc, en planejar per aquell temps una incursió de saqueig
contra la Media i encara més lluny, va entrar en negociacions amb el rei dels
hircans; car aquest és el senyor del pas que el rei Alexandre va fer tancar amb portes
de ferro. Quan aquell els va deixar via lliure, van caure tots en massa sobre els
medes, que no sospitaven de res, i van saquejar el país, populós i ple de tota mena
de ramats, sense que ningú no s'atrevís a enfrontar-se a ells. El rei del país,
Pàcoros, després d'abandonar-ho tot, fugint aterrit a llocs inaccessibles, amb prou
feines va rescatar la seva dona i les seves concubines, que havien caigut presoneres,
després de pagar cent talents. Fent rapinya amb una gran facilitat i sense resistència,
van arribar fins a Armènia, saquejant-ho tot. Hi regnava Tiridates, que va sortir al
seu encontre i els va presentar batalla, però va anar de poc que no fos capturat viu
durant el combat; car un enemic, en llençar-li de lluny un llaç al voltant, l'hauria
abatut, si aquell, tallant la corda abans, no s'hagués anticipat a escapar-se. Els
alans, encara més salvatges a causa de la lluita, van arrasar el país i, emportant-se
gran quantitat de gent i d'altre botí d'ambdós reialmes, van tornar de nou a la seva
pàtria".45

© La remissió a un passatge anterior (irpójepóv TTOU oeoTiXckauev) sembla
un error, ja que Josep no parla d'alans enlloc més de l'obra; quant a llur localització
geogràfica, tocant al Don i a la Mar d'Azov, cf. Ptolemeu (§ 3.17.1.b). Els reis
Pàcoros, a la Media Atropatene, i Tiridates, a Armènia, eren germans i vassalls del
part Vologeses I (w/gSy 50/1-76/7 o 79); segons Suetoni (§ 2.11.1), Domicià els va
voler socórrer, sense obtenir permís de Vespasià. Si no ens trobem amb una

45 los. Bell. lud. 7, 244-251 (ed. THACKERAY LCL III, p. 574-76): TO 6è TÛV 'AXav<Sv
«Qvoç on fiei» cioi Sxiíoai nepi TÒV TaVaïv KOI TÍ|V Maiómv XÍHVTIV KaToiKoûvrcç,
TIpÓTepÓV TTOU SíOTlXüJKUtUCl', KOTÒ TOÚTOUST 0€ TOUS XPÓVOVÇ 6iaVOT)9€ VT€C €ÍÇ TT|V
M-noiav Kai Tipo0ü)T€pcü TauTiiç en. Ka9 ' ápnaynv ¿nßaXeiv T<£ ßaaiXet TÜ>V 'ïpKavwv
ôiaXcyovrai' TTJ? TiapóSou yàp OUTOÇ SeaTiÓTTis1 ¿OTÍV, i\v ó ßaaiXcuff 'AXc^avSpoç
TiuXais" aiôîipaîç KXeiaTT)v ¿noiTjac. KÒKÉIVOD Tf|v €Ïao6ov avToîç •napaaxovTOS'
àSpooi KCÙ HT|Ô€V •npouTioiiTcuaaav TOÎÇ Minois1 èm·necrovTCS· x^P017 TioXuavSpwnov
Kai •navToícov àvoinearoi' ßoaKTinaTcov SnípTia^ov ntiScvòç aÙTOÎS1 ToXntSvTOS'
àv6íaTaa6cu. Kai yàp ó ßaaiXeuwv vr\c x^pas" TlaKopoç ÚTIÒ Séovç ci? TOC
ouaxiopiac àva<t>€u'yü>v T(3v (lev aXXwv áira'vTwv -napaKexíiüptÍKei, jióXi? 6è nap
aUTÓiv èppuaaro TTÍV T€ yuvaiKa KOI TO? TiaXXaKas1 aixnaXoiTous1 yevopévaç «Karòv
Ôoùç raXavTa. (Jicra TroXX-nc ouv paaTwvns1 àpiaxci -noiounevoi ràç ap-nayàç n¿xpi
T"f\S 'Apjievíac -npof)Xoov fiaWa XeiiXaToûvreç. TipiÖaTTis" 6 ' aÙT-nç ¿ßaaiXeuev, oç

aùroîs1 Kai •noitiaanevog' náx^v -napa niKpòv f¡X6€V è'n ' aUT-n? C^ò?
TJ\Ç -napaTa'lecos" ßpoxov yàp aùroj TiepißaXiov TIC TióppwGev eneXXev
v( el \ii\ T(J ^í^^i OOTTOV CKeivo? TÒV TÓVOV K¿4>a? €4>(hj Siacjiuycív. oí 6e

Kal oía TT\V \iaxT\v €Ti nâXXov aypicoGevTCS1 TT|V \ikv x^pav eXuiiTJvavTo, TioXíi ôè
av9pü5Tiü)v KOI TH? aXXTi? Xcíaç ayovTe? ¿^ àn4>oîv TWV ßaaiXeiwv -náXiv «i?
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confusió amb el pas de Darband (cf. § 3.12.1), les "portes de ferro"
aiôTipaîs1), sota el control del rei d'Hircània, són identificables amb les "Portes
Càspies", l'actual pas de la serralada de l'Alborz entre Tehran i Semnân per
Fîrûzkûh; la situació allunyada d'Hircània féu que TÄUBLER 1909:18-20 (seguit
per BOSWORTH 1977:223 n. 24) proposés que aquests alans, potser transcaspis
(xin. Yancai/Alan, vid. § 15.7), circumdaren la mar Caspia, fet que explicaria el
factor sorpresa (^ôèv npoimoTTreuaciai. TOÎÇ M^'ôois"), més que no pas un atac des
del Caucas. És interessant l'ús del llaç (ßpoxo?, laqueus) com a arma ofensiva entre
els alans (també conegut pels hunnes, cf. Amm. 31,2, 9); vid. "la corretja de cuir
vermell amb anells d'or" (arm. oskêôl Sikap 'ok parann) amb què el rei armeni
Altases enllaça la cintura de la donzella alana Sat'inik (Movsês Xorenac'i § 7.5.2).
En general, sobre aquests fets, vid. BIVAR 1983:86; cf. les traduccions llatines
d'Hegesip (§ 2.4) & Cassiodor (§ 4.5.2).

3.13. Llúcia.46 El diàleg "Tòxaris" (Tó£apisO, obra del conegut sofista i
orador Llúcia de Samòsata (n. ca. 120, f post 180), té com a argument una
conversa sobre l'amistat (c)>iXía) entre Tòxaris, un escita, i Mnesip, un grec;
cadascun d'ambdós explica cinc narracions, sota jurament que totes són
esdeveniments recents i autèntics, per tal de veure quin dels dos pobles la prea més,
però, a falta d'un àrbitre, l'afer acaba en empat. La tercera història de Tòxaris conté
diverses referències als alans.

3.13.1. Arsàcomas (' ApaaKo'nasO, un escita pobre, s'enamorà de Mazea
(Ma£aíot), filla de Leucànor (AeuKcíi/cop), rei del Bòsfor, però fou rebutjat i escarnit
perquè per tota fortuna només podia aportar "dos nobles amics com no té cap altre
dels escites" (Tox. 45 6iío 4>íXoi KaXol KÛÙ òyaSol oïoi OÚK aXXa> ZKu9c3v). Mazea
fou donada en matrimoni a Adírmac C Aôupuocxoç), rei de Macliene, però els dos
amics d'Arsàcomas, de nom Lòncates (AoyxaTtiç) i Mácenles (MaKeVrT)?),
decidiren venjar el greuge: d'una banda, Lòncates va matar Leucànor amb una
estratagema i en va portar el cap a Arsàcomas; d'una altra, Màcentes, que s'havia
compromès a dur-li Mazea, va marxar a trobar Adírmac i el va informar de la mort
del seu sogre, adoptant una identitat falsa: "«jo sóc ala i parent de la noia per part de
mare, car Leucànor va prendre per muller Mastira, que era del nostre poble; i ara et
vinc de part dels germans de Mastira, que, del país dels alans estant, t'exhorten a
cavalcar tan aviat com puguis cap al Bòsfor i a no permetre que el poder passi a
mans d'Eubíot, que, en ser germà il·legítim de Leucànor, sempre és amistós amb
els escites, però odia els alans». Això ho va dir Màcentes perquè anava vestit com
els alans i parlava la mateixa llengua que ells; car aquests trets són comuns a alans i
escites, fora del fet que els alans no porten el cabell tan llarg com els escites. Però
Màcentes els havia imitat també en això i s'havia tallat el cabell, tant com esqueia a
un ala dur-lo més curt que un escita; de manera que, per aquests motius, fou cregut
i pensaven que era parent de Mastira i de Mazea".47

46 AouKiavós- (ed. E. STEINDL BT1970); GrLit 710-744, esp. 731-732; BACHRACH 1973:12.
47 Luc. Tox. 51 (ed. STEINDLfirp. 35-36): «èyù oè 'AXavòç TC eini KOÙ rfl naiôl TOÚTT)
auyycvnc |iT|Tpó6€V îiap ' r\[iû>v yàp ouaav TT)V MaoTeipav T|yay€TO ó AeuKcívcop- KOI
vvv ooi T)Kü) napa Tt3v MaoTeípas" àScXíjxJàv T<3v è v 'AXavía uapaKçAeuoncvcov on
Taxiara ¿Xaiíveiv em TÒV Boatiopov Kai \ir\ •ncpuScîv ¿ç Eupíorov -nepic
TTiv àpx'n'i', oc àSeX^òç wv vóeos" AeuKavopo? SKiiSaiç ne v àel ¿íXoç ¿a-riv, '
6è ÒTiexoCTOi». raurà Se eXeycv ó MOKC'VTTIS' Ô\IOCIKÇ\>OÇ KOI onoyAtoTToç

'AXavoîç wv Koivà yàp TaÛTot 'AXavoîç KOI ZKuGai?, TiXfiv ÔTI où Tiavu Kouwaiv oi
' AXovol oííanep oí ZKÚdai. àXX ' ó MaKCVTTis1 Kai TOÛTO •QKaaro aÙToîç KOI
à-noK€KapK€i Tfjç KonTis1 ÓTTÓaov ciKOs1 TJV éXoTTov Ko^iâv TÒV 'AXavòv TOÛ SKUOOU-
¿KIT« èmaT€U€TO oía Tauro KOI èôOK€i MaaT€Îpas~ KOI MaCaías" ouyyevfis" «ïvoi.
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Adírmac va disposar-se a marxar al Bòsfor i lliurà Mazea, encara donzella, a
Mácenles, per tal que la portés amb els seus familiars alans, però aquest,
naturalment, va posar-la en mans d'Arsàcomas. Quan el rei de Macliene va
assabentar-se de l'engany, va abandonar l'expedició contra Eubíot, aleshores ja
entronitzat, i marxà contra els escites; "també Eubíot, poc després, va atacar amb els
seus grecs en massa i amb aliats alans i sauròmates, en nombre de vint mil de cada
poble".48 Aleshores, Adírmac i Eubíot van reunir llurs forces, en total uns noranta
mil homes, i van enfrontar-se a un exèrcit d'uns trenta mil escites, reclutat per
Arsàcomas; la superioritat numèrica de maclis i bosporans va imposar-se i, després
d'una llarga i cruenta batalla, el contingent escita fou dividit en dues parts: "l'una va
començar a fugir, tot i que no era pas manifest que estigués vençuda, ans la seva
fuga semblava una retirada; car els alans no gosaven perseguir-la ni a distància.
L'altra meitat, que era també la menor, la batien des d'arreu, després d'encerclar-la,
alans i maclis, llençant-hi dards i llances sense treva, de manera que aquells dels
nostres que havien estat encerclats eren severament castigats, i la majoria ja
llençaven les armes".49 Tanmateix, en veure els seus amics Lòncates i Mácenles
ferits enmig d'aquest grup, Arsàcomas, esperonant el cavall, es llençà contra els
maclis i, d'una destralada, va esberlar Adírmac del coll fins a la cintura: "en caure
aquell, es dispersaren tots els maclis, poc més tard els alans i després els grecs".50

Així, els escites recuperaren la iniciativa i obtingueren una sorprenent victòria,
només continguda per l'arribada de la nit: "l'endemà, homes que venien de part dels
enemics com a suplicants demanaren per fer-se amics nostres; els bosporans van
prometre pagar el doble de tribut, els macü's van dir que donarien ostatges i els alans
van fer vot, en compensació per aquell atac, de sotmetre'ns els sindians, que
s'havien revoltat temps enrera".51

El grec Mnesip es mostra escèptic i no creu en l'autenticitat d'aquesta història,
perquè els seus escenaris són llunyans i no hi ha ningú que pugui confirmar-la;
Tòxaris, aleshores, n'explica una quarta, allò que els va esdevenir a ell i al seu amic
Sisínnes a la ciutat d'Amastris, a Paflagònia, i finalment afegeix: "això, Mnesip, no
va succeir entre els maclis ni al país dels alans, de manera que no n'hi hagi
testimonis i pugui ser posat en dubte, sinó que hi ha presents aquí molts amastrians
que recorden la lluita de Sisínnes".52

© Sobre la qüestió de la fiabilitat del material irànic fornit per Llúcia, vid.
SCHMEJA 1972:21-22; la narració, lluny de ser autèntica, sembla manllevada
d'una novel·la de tema escita, en la qual l'autor introdueix trets del món estepari per
tal de donar-li un rerafons versemblant, però les dades històriques i geogràfiques

48 Luc. Tox. 54 (ed. STEINDL 57" p. 37): KÍH ó Eußurros- où UÍTÒ iioXù KCÙ OUTOÇ
èaé-neacv ayu>v f\av5r\\i€\ (lev TOU? "EXXfivac, ' AXavoù? 6è KOI ¿aupojiaYas1

eKorrépouçr oionupíousr.
49 Luc. Tox. 54 (ed. STEINDL BT p. 38): KOCÍ TO jièv UTie^iuycv, où -návv
T|TTTKi€voi'> àXX ' àvaxcopTiais1 è5ÓK€i T| <j>uyt|' où6è yàp oí 'AXavoi €To\\iû>v ¿TU noXù
6icûK€iv. TO 6è TÍHUJU, ó'nep KOI eXaTTov, •nepiaxovres oi 'AXavol KÛÙ MaxXucç
€KOTiTov TTavTaxóSev à<j>6óv<i>s' à<j>t€VT€S" TWV oiaT<i5v KOI «KOVTÍWI', ú>0T€ Tiavu
¿•novoOvro TIUWV oi nepieaxTincvoi, K<H TJOTI TipoícvTO oi tioXXoi TO óriXa.
50 Luc. Tox. 55 (ed. STEINDL BT p. 38): ncaóVTos- 6è ¿KCITOU oicXúeri TO
änav, Ka\ TO ' AXaviKÒv où HETÒ TioXxi, Kai oi "EXXtives" «TU TOIÍTOIÇ.
51 Luc. Tox. 55 (ed. STEINDL BTp. 38): èç 6è TTJV èmouaav ÍKCTai napà TÜJV
TI'KOVTCS- èôeovTo (friXiav tioieîoeai, Boatiopavoi ^èv UTioTcXcotiv 6iit\aoiov TQV
ôaajiov UTiiaxvoutievoi, MaxXueç 6è ónrípous1 ooíaeiv €<t>aaav, oí 'AXavoi 6è àvri TT\Ç
€<})ó6ou €K€ÍyT|S' Sivôiavoù? T]\IÏV X€ipwaaa8ai ùneoTT|aav €K noXXoû 6ieaTu>Tas'.
52 Luc. Tox. 60 (éd. STEINDL ßF p. 41)^TOÛTO, w Mviíamnc, OÙK èv Ma'xXuaiv oùo ' ¿v

'AXavia ¿yeveTo, û>s anapTupov cîvai KOI à-niaTcîaôai SuvaoGai, àXXà -noXXol
' rr\v \iaxi\v TOÛ
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que presenta són sovint fabuloses: Leucànor i Eubíot són personatges imaginaris,
mentre que els maclis (MáxXuc?) d'Adírmac són un poble nòmada de Líbia. Els
sindians (Ztvoiavoí), en canvi, recorden els Zivooí (11. Sindones), sàrmates de la
península de Taman, al Bòsfor Cimmeri (cf. K. KRETSCHMER RE IIIAi [1927]
226-28), i la coincidència d'indumentària i llengua (ónóaKevioç «al ó^óyAtj-rroç)
entre alans i escites, fora dels cabells menys llargs, així com les tàctiques militars
descrites, són perfectament creïbles; és incert, però, que MaaTeipa (§ 3.29) i
Maíaía (§ 3.28) siguin veritables antropònims alans.

3.14. Marcià.53 Entre les obres del geògraf Marcià (ca. 400), nadiu
d'Heraclea del Pont, hi havia un "Periple del Mar Exterior" (neprnXous- T% e£œ
Qa\door\ç) que només ens ha pervingut en excerpta. Un passatge de la part
dedicada a la Sarmàtia Europea (-f\ kv TT¡ ' Eupcónt) Zapua-ría) ens informa que "el
riu Rudó prové del mont Ala; prop del mont i d'aquesta regió viu el poble, molt
estès, dels alans sàrmates, on es troben les fonts del riu Borístenes, que desguassa
al Pont".54 El riu 'Pouoojv (v.l. 'Pou'ßojv), que desguassava a la mar Bàltica
(OuevSiKÒ? KÓXTTOÇ), a l'est del Vístula (OuioToúXa), és una incògnita; sobre el
mont Alá, vid. Ptolemeu (comentari a § 3.17.1).

3.15. Olimpiodor.55 L'egipci Olimpiodor de Tebes va escriure un obra
històrica en vint-i-dos llibres (íoTopiKol xóyoi K(3 ') dedicada a l'emperador Teodosi
II, que tractava del període entre el 407 i l'entronització de Valentinià lu el 425;
coneguda per Sozòmenos (§ 3.18) i Zòsim (§ 3.20), només ens ha pervingut en els
extractes que en dóna el patriarca Foci (§ 5.5.l.d).

3.15.1. Un mínim de dos passatges de l'obra d'Olimpiodor feien referència a
alans:

a) un primer recollia l'episodi de la mort del magister militum Geronci (411);
aquest "va lluitar amb fermesa contra els revoltats, tenint com a únic company
d'armes un ala que comptava entre els seus esclaus. Finalment, va occir, per
voluntat seva, l'ala i la seva muller, i ell va suïcidar-se"; més complet, Sozòmenos
(§ 3.18.2).56

b) també l'any 411 "Joví fou proclamat anti-emperador a Montzen, vila de la
Germania segona, gràcies al recolzament de l'ala Gòar i de Gintiari, que era cap
dels burgundis".57 Sobre l'ala FuSap (§ 3.25), via. Gregori de Tours (§ 4.14.1.a);

53 MapKiavóV (ed. K. MÜLLER, GGM I, París 1855, pp. 515-576); GrLït 1044-1045; PLRE I
555 í.v. Marcianas 13.
54 Marcian. 2, 39 (ed. MULLER GGM I, p. 559): ó sé 'Pou'Scov noratos- è* TOU 'AXavoû
opouç <J)€p€Tai- napoixeï 6è TO re opoç KOI Tr\v yúpav ~ravTt\v em TioXu ÖITJKOV TO
T<3v 'AXav(3v ZapnáVcov üQvoç, nap ' o\ç TOU Bopua6€vouc TioTanoii TOU eíç TÒV
TIofTov eíióvToc al tiïjyai -ntyxávovai.
55'OXunmó6ü)Pos- (ed. C. MÜLLER FEG IV 1851, p. 57-68); GrLií 1035-1036; PLRE II 798-
99 í.v. Olympiodorus 1; ByzTurc I 288; KULAKOVSKIJ 1899:35; BACHRACH 1973:42, 55 &
60.
56 Olimp. fr. 16 (ed. MÜLLER FHG IV, p. 61a) = Phot. Bibl. cod. 80, p. 58b, 13-17 (ed.
HENRY CBB I, p. 172): ó 6è tipòç TOUS èTiavaoTavTaç KpaTcpwc €|iax€TO, é' va
awaywvao"TT)v Ixwv ' AXavòv TO yévoç, €\s 6oúXouç aÙToû à pi6|ioú \i€vov. TeXoç TÓV T€

'AXavòv Kal TÍ|v yuvaÎKa, TOÛTO -npoSunounevous", àvaipeî, €TTiKaTaa())a<€i 6è KOI

57 Olimp. fr. 17 (ed. MULLER FHG IV, p. 61a) = Phot. Bibl. cod. 80, p. 58b, 19-22 (ed.
HENRY CBB I, p. 172): Ó'TI 'loßtvoc èv Mouv6taK<5 TÍ\Ç «Tcpaç Pcpuavíaç
anou6T|v Fcoap TOU 'AXavoû Kai FuvTiapvou, Sç <t>iíXapxo?
BoupyouvTióvwv, "rvpavvoç àvr\yopeúQT[.
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aquest sembla haver-se desentès de la posterior desfeta de Joví a mans del rei
visigot Ataülf ('AoaouX^osO, aleshores aliat de la cort de Ravenna; quant al
burgundi ruv-riápio?, sembla el mateix personatge que el Gundicharius mort per
Atila l'any 436, és a dir, el rei Günther del Nibelungenlied (cf. ALTHEIM 1959-
62[IV]:194).

3.16. Periplus Ponti EuxinL5* El "Periple del Pont Euxí", consagrat a
la Mar Negra, fou atribuït antigament a Arrià (§ 3.2), que escriví una obra
homònima, però el veritable autor, d'època posterior (s. V?), ens és desconegut.

3.16.1. Quan el text deixa la Mar d'Azov (r\ MaiwTis1 Xí|ivri) i passa a
descriure les costes de la península de Crimea (ií TaupiKfi xeppovTiaoc), llegim:
"des de Càzeca fins a Teodòsia, ciutat deserta, que també té un port, hi ha 280
estadis o bé 37i/3 milles; i aquesta fou antigament una ciutat grega, colònia dels
milesis, i el seu record es troba en moltes obres literàries. Ara, però, Teodòsia
s'anomena en llengua alana o táurica Ardabda, això és, la dels set déus".59

© GeuooCTÍa (0eo6ocría) és l'actual Feodosija; antiga colònia milèsia, tal com
indica el text, i la ciutat grega més occidental del regne bosporà, fou destruïda
durant el s. II, fet que justifica l'adjectiu epTinov. La indicació TTJ ' AXaviKfj ifrot
Tt¡ TaupiKfj oiaXeKTio suggereix una confusió del dialecte irànic dels alans amb la
llengua dels taures, els antics pobladors de Crimea. Quant a ' ApoaßSa = alan. *ard
"déu" + avda "set"; un culte de set déus sembla remuntar-se a època escita (cf.
Hrdt. 4, 59) i potser perviu a l'epopeia narta en el nom Avdïwag < *hafta-daivaka
(vid. ABAJEV 1960:10-14; lÈSOJa 160-62, 82-84 s.v. ard, avd, Avdïwag).

3.17. Ptolemeu.60 A més d'altres obres sobre diverses ciències com ara
les matemàtiques, l'astronomia o l'astrologia, l'alexandrí Claudi Ptolemeu (s. II) va
escriure la "Iniciació a la cartografia de la terra" (rewypa4>tKT| ú^TÍv^cas1), una llista
de més de 8.000 topònims amb la seva longitud i latitud, agrupats per províncies i
contrades, que s'inspira en la "Correcció de la carta terrestre" Oi TOU yecúypa<j>iKou
nívaKoí oióp9ajaisO de Marí de Tir, avui perduda. Vet aquí un quadre introductori
de les dades de Ptolemeu sobre els pobles alans:

i'l ¿M Eupüínrj
a l'oest del Don: § 3.17.1

TI ¿v 'A0ía S
entre el Don i el Volga: § 3.17.2

' I \iaov opous"
a l'est del Volga: §3.17.3

AXaûvoi ZK
"Aopaoi
-oí + 'PaKaXavoi

TO 'AXaûvov opoç

' Aaaîoi
' AXavoi

' AXavopaoi
'Aopaoi+ 'Aotiurat

Ta ' AXavà opti

58 riepínXcnjs- Eu^ívou ndvTou (ed. K. MÜLLER, GGM I, París 1855, pp. 402-423); GrLit
1045; BACHRACH 1973:49-50.
59 Perip. Pont. Eux. 51 (ed. MÜLLER GGM I, p. 415): ànò Sé Ka&Kas ei? Geuooaiav,

_TidXiv IpTinov, exouoav Kai Xijieva crraöioi an ', (liXia X£ ', y '• KOI aírrn naXaià fjv
EXXaç noXis", T<5v MiXtjoiwv anoiKOS", Kai jívifnn aÙTfjg" èoTlv ¿v TioXXoÍS'

^auyypónpiaoi. vûv Se XeycTai TI OcuSoaía TTJ 'AXaviKfj T¡TOI TTJ TaupiKfj SiaXeVrcv
'ApSaßSa, TOUTCÖTIV énTaeco?.
60 KXau'Sioç nToXcMaîoç (ed. C.F.A. NOBBE, HI, Leipzig 1843-45; reimp. Hildesheim 1966);
GrLit 896-904; KULAKOVSKIJ 1899:13-15; TÄUBLER 1909:19 n. 1; BACHRACH 1973:10-
11.
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3.17.1. A l'obra de Ptolemeu, el topònim ZapuaTÍa designa tot l'est
d'Europa fins a l'Escítia (ZicuSía), que comença al Volga Ç Pa); i com que per a ell
el Don (Tavâiç) marca la frontera entre Europa i Àsia, distingeix entre una Sarmàtia
europea i una d'asiàtica; segons el capítol sobre la Sarmàtia europea (Geog. 3,5 = f)
èv EupcótTTj ZapuaTÍot):

a) "la Sarmàtia també està envoltada per altres muntanyes, que s'anomenen:
Teuce (o Peuce), els monts Amàdocs, el mont Budí (o Bodí), el mont Alaune, el
mont Càrpat, com s'ha dit, els monts Venèdics i la part central dels monts
Ripeus".61

b) "ocupen la Sarmàtia els més grans dels pobles: els vènedes al llarg de tot el
golf Venèdic i, més enllà de la Dàcia, els peucins i basternes (o bastarnes); i al llarg
de tota la costa de la Meòtida, els iàzigues i roxolans, i, més a l'interior que aquests,
els hamaxobis i els alaunes escites".62

c) "tornant a la regió costera que es troba a continuació del golf Venèdic,
l'ocupen els veltes; més amunt hi ha els hossis (o hosis), i després, els carbons, a
l'extrem nord; a l'est d'ells, els careotes i sals, i sota seu, els agatirsos, i després els
aorsos i pagirites; sota seu, els savars i boruscs fins als monts Ripeus".63

d) "entre els hamaxobis i els roxolans hi ha els racalans".64

© Segons el text, els roxolans C PwÇoXavoí) ocupaven la costa septentrional
de la mar d'Azov (TJ MCUOTIÇ) i, més al nord, hi havia els hamaxobis ( Aua£oßioi)
i els alaunes escites C AXaOvoi Ztcúeai), de ben segur associats a l'imaginari mont
Alaune (TO 'AXaCvov opoç), localitzat en algun lloc de les estepes a l'oest del Don.
C. MÜLLER va corregir les dues darreres formes en ' AXovol ZioíGoa & TO

' AXavòv opos- a partir de Marcià d'Heraclea (§ 3.14); cf. W. TOMASCHEK RE li
[1893] 1298 s.v. Alaunoi, Alaunon: "die verdächtige Form 'AXaOvoi könnte
höchstens als eine dialektische Nebenform gefasst werden"; en qualsevol cas,
semblen alans, i cal no confondre'ls amb els'AXaOvoi oi èv NtopiKCj (Geog. 2,
14, 2), un poble celta. Els aorsos ("Aopaoi) es troben prop de la mar Bàltica
(Oüeveoixòs- KOXrrosO, massa al nord (cf. Estrabó § 3.7.2). Sobre els seus veïns
els ' AyaSvipaoi & lïayupíTai, vid. respectivament Amm. 31, 2, 14 (= § 2.18.2) i
Miquel el Gran (§ 14.7.1). Els ' PancáXavoi (v.l. ' PeuKovaXoí) eren probablement
també roxolans; cf. els 'Peu^ívaXoi de la inscripció de Diofant (§ 3.21.a).

3.17.2. En parlar de la Sarmàtia asiàtica (Geog. 5, 9 = rj èv 'Aoía
ZapuotTÍa), és a dir, les contrades entre el Don i el Volga, Ptolemeu no esmenta els
alans, però sí els aseus (' Aaoïoi): "en les regions tocant a la terra incògnita, es

61 Ptol. Geog. 3, 5, 15 (ed. NOBBE, vol. I, pp. 169-170): KOI «Típoi? 6è opeai 6i€'C«xJTai
T| SapuaTÍa, wv èaTi Ta ovójiaTa (T¡ TC) T€ÚKT| (T¡ H€ÚKT) KCÙ) TÒ'AnaSoKa opT) (tcaí)
TO BouSivòv (í) Btüoivòv) opoç («al) TO 'AXaûvov opog1 (KOI) ó Kapnetriiç opo?, a>ç
«ipïlTax (KOI) TO OÙ€V€6iKa opTj (KOI) TO 'PícXiiaia, <Sv TO \i4aov.
62 Ptol. Geog. 3, 5, 19 (ed. NOBBE, vol. I, p. 170): Kcrre'xei 6è TTJV ZapuaTÍav €6vT)
Heyiara oï T€ Oùcveôai -nap ' ó'Xov TÒV OÙCVCÔIKOV KO\TTOV Kai ímèp TTIV AaKÍav
Tl€iiKÏvoi T« KOI BaoTepvai (TI BaaTapvai)1 KOI Ttap * oXTjv TTIV nX€i)pàv TTIÇ
MaiüJTioos'' la^uycg' KOI 'Pw^oXavoí, Kai ¿vSoTepw TOÚTWV o'í T€ 'A(ia£oßioi Kai oí

'AXaíSvoi ZK\î8ai.
63 Ptol. Geog. 3, 5, 22 (ed. NOBBE, vol. I, p. 171): TIO'XIV oè TTIV nev €<]>€£% Tt5
OÙ€V€ôiK(5 KÓXTitj) •napcüKeavÍTiv KaTe'xouaiv OueXTai- únèp ouç "O(a)aioi (r\ "Oaioi),
eiTa Kapßuvcs' àpTiKOùTaToi- <Sv àvaToXiKWTípoi KapcwTai Ka\ ZaXoi ú<j> ' oOç
AyaOupooi, erra "Aopooi KOI TlayupÎTai- ú(J) ' ovç Zauapoi, KOI BopoOaKoi nexpi Tt5v

' Pmaíwv òpc'tüv.
64 Ptol. Geog. 3, 5, 24 (ed. NOBBE, vol. I, p. 172): HCTO^U 6è TWV'Ana^oßiwv KOI TOU-

' PaKaXa voi.
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reparteixen la Sarmàtia els sàrmates hiperboris, sota d'aquests els sàrmates reials, el
poble dels mòdoces i els sàraiates hipòfags [= que mengen cavalls] i, sota d'aquests
encara, els zacates, suardens i aseus; després, al curs septentrional del riu Tañáis, hi
ha el gran poble dels perièrbides, i al meridional, el poble dels iaxàmates".65

© Sobre la hipòtesi ' Aaoïoi = *As "alans", vid. § 1.2.1, així com Esteve de
Bizanci (§ 3.6).

3.17.3. El capítol dedicat a l'Escítia que es troba deçà del mont Imàon (Geog.
6, 14 = fj evTO? 'lua'ou opouç lKu8ía), això és, l'Àsia central a l'oest de
l'Hindukush i de l'Himàlaia fins al Volga, és abundant en dades:

a) "les muntanyes de l'Escítia que es troba a l'interior del mont Imàon
s'anomenen, les més orientals, [monts] dels hiperbòreus i els així anomenats
[monts] Alans".66

b) "es reparteixen tota la regió al nord d'aquesta Escítia, pròxima a la terra
incògnita, els comunament anomenats alans escites, els suobens i els alanorsos; la
regió sota d'aquests, setians, masseus i siebs; al llarg de la cara exterior de l'Imàon,
els tectòsaces; encara tocant a les fonts més orientals del riu Ra, ei roboscs, i sota
seu, els asmans; a continuació, els paniards; sota seu, ja tocant al riu, la regió de
Canodipsa, i sota d'ella, els coraxos; després, els òrgasos, i rera seu, fins al mar,
els erims; a l'est d'aquests, els asiotes, després els aorsos i rera seu els iaxartes, un
gran poble que viu al llarg del riu homònim fins a la part del seu curs tocant als
monts Tapurs".67

c) "al sud dels masseus i dels monts Alans hi ha els zarates i els sàsons".68

d) "més amunt dels monts Anàreus i del mont Ascatanca es troben uns escites
homònims, els anàreus, que estan sota els alanorsos, i els ascatanques, que estan
més a l'est que els tapurs i arriben fins al mont Imàon".69

© Els monts Alans (TO ' AXavà OPTI) semblen els monts Mugodzari, a les
estepes dels kirguises, prolongació natural del sud dels Urals al nord-est de la mar
Caspia (actual Kazakhstan). Els alanorsos ('AXavopaoí: hàpax), un conglomerat
d'alans i aorsos, potser en contacte amb pobles no "aris" ('Ava'pcoi), i els alans
escites (' AXavol ZKiíBoa) viuen al nord d'aquesta Escítia, a l'est del Volga; els

65 Ptol. Geog. 5, 9, 16 (ed. NOBBE, vol. II, p. 41): KaTavé\iovrai 6è TT\V Zapuaríav ev
jièv TOI? Tipòç TXJ àywií0T<4> yo KXijiaaiv oí ' Tncpßopeioi ZapnáVaí, ÚTIÒ 6è TOUTOUS"
oï T€ BaaiXiKol SapuaTai, KOI MoSÓKai eOvos", Kai ' iTTTio^ayai Zapiiárai, Kai «hi
uno TOUTOU? ZaKoVai, Kai 2ouap6T)voi Kai 'Aoatov ¿ira napa nèv Tf)v ßopciov TOÛ
TavdWoç TioTanou €TUffTpo<|>T)v Il€pi€pßiSoi, n¿ya «TSvos", napà Se TTJV VO'TIOV
'
66 Ptol. Geog. 6, 14, 3 (ed. NOBBE, vol. II, p. 123): Ò>T) 6è òvo\iaCfra\ TT\Ç èvTOS" ' Ijiaou
opous" ZKueiac Ta Te àvaToXiKWTCpa TÛV ' YTiepßopeuiuv KOI TO KaXouncva 'AXavá.
67 Ptpl. Geog. 6, 14, 9-10 (ed. NOBBE, vol. II, p. 124): [91 KaTavc'novTai Se TOUTTIS- TTJS-
ZKueías" TT|V \i€V -npoç apKTous" Tsâoav ¿yyu? ri\ç àyvoxjTov oi KOI^WS" KaXoujJicvoi

'AXavol 2Kiî9ai, Kal oí 2ouoßTivoi, Kai 'AXavopaoí, TT|V 6è ÚTIÒ TOUTOIÇ ZaiTiavoí,
Kai Maaaaîoi, Kai Zutißoi, Kai -napa TO "Inaov TO èKTO? T€KTÓaoK€S', €Ti 6è -napa
nèv TÒÇ avaToXiKiOTepa? TOU 'Pâ TioTanoO TiTiyàs* 'PoßoöKoi, v$ ' ov$ 'Aanavoí, [10]
CITO riavíapSoí, ú<t) ' oûç T\ST\ tipòsr T<5 noTau.(J TI TC Kavo6i4>às' xwpa> K°ù- UT1 '
Kcjpa^oi, CÎTO "Opyaooi, n«6 ' ovç u-e'xpi TÍ)? OaXaaaTis" 'Epuiinoi, ¿5v tipoç à

'AaïaÏTai, ciTa "Aopaoi, n€0 'oûg" * laÇapTai ueya €Ôi"O9 Tiapà TÒV ópiüívunov
H«xpi TTjs1 npòç TOÎÇ Ta-noupoiç opeaiv ¿TiiaTpo^fis1.
68 Plol.Geog. 6, 14, 11 (éd. NOBBE, vol. II, p. 125): une ôè TOÙÇ Maöaaiouc Kai TÒ

' AXavà opT) ZapáVaí KOI Saaovcg".
69 Ptol. Geog. 6, 14, 13 (ed. NOBBE, vol. II, p. 125): TWV 6è 'Avapewv òpwv Kal TOU

'AoKaTa'yKa opouç únepKeivTai oi ÓHWVDJIOI 2Ku'8ai, 'Ava'peoi nèv ÚTIÒ TOUS"
'AXavopaoùç, 'AaKaTÓyKai 6è àvaToXiKüÍTCpoi TWV Tanoupfi'wv Kal n^'xpi TOU
òpouç.
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"Aopoot i llurs veïns els sàrmates ' AovÓToa (hàpax = "Aovca,1 Aaoloï?), en canvi, es
troben de nou massa lluny, prop dels 'la^aprai, poble tocant al Syr-daryâ; cf.
Estrabó (§ 3.7.2) & W. TOMASCHEK REli-2 [1893-94] 1281, 1285, 2659-60
s.v. "AXotvà opr\, Alanorsoi, Aorsoi.

3.18. Sozòmenos.70 Salamanes Hermeas Sozòmenos (t ca. 450) va
escriure, entre altres obres, una "Història Eclesiàstica" CEKKXTiaiaaTudí iaropía)
en nou llibres dedicada a l'emperador Teodosi ü, que tractava del període entre els
anys 324 i 439.

3.18.1. Recolzat per tropes auxiliars (aunuaxíac rrpocrreeeiaTis1) el cèsar
Constant, fill de l'usurpador Constantí III (407-411), va capturar i executar l'any
409 Dídim i Verenià, partidaris de l'emperador Honori a Hispània: "Constant, un
cop enllestit aquest afer, va tornar amb el seu pare, després d'establir una guarnició
dels seus soldats als passos que porten a Hispània; en demanar els hispans de
vigilar-los ells mateixos, d'acord amb l'antic costum, no els ho va concedir. I
aquesta fou després la causa de la ruina d'aquells; car, en decaure el poder de
Constantí, els vàndals, sueus i alans, pobles bàrbars, després de refer-se, van
apoderar-se dels passos i van capturar molts forts i ciutats d'Hispània i de les
Gàl·lics, així com els oficials de l'usurpador".71 Més endavant, llegim de nou: "car,
en decaure el poder de Constantí, els vàndals, sueus i alans, pobles bàrbars,
després de refer-se, van ocupar ràpidament el mont Pirineu, en escoltar que era una
contrada florent i molt pròspera; i aquells als quals Constant havia confiat la
custòdia del passos, després de desentendre-se'n, van passar a Hispània".72

© Cf. COURTOIS 1955:38 n. 4; les tropes que van ajudar Constant a reduir
els prohonorians i van custodiar temporalment els passos pirinencs semblen els
Honoriaci bàrbars d'Oros. Hist. 7, 40, 7-10, desconeguts per les altres fonts.

3.18.2. Geronci (repórnos-), nadiu de Britannia, antic general de Constantí
lu i, després de revoltar-se contra aquest, magister militum de Màxim, un domèstic
(olKetoç) seu a qui ell mateix havia entronitzat l'any 409 a Tàrraco, va veure's
obligat a fugir de les Gàl·lics mentre assetjava el seu antic senyor a Arélate (Arles) a
causa de l'avanç de Constanci, general d'Honori; aleshores, els seus soldats
d'Hispània van decidir de matar-lo per aquest fracàs, atacant casa seva durant la nit:
"ell, amb un ala familiar seu i uns quants esclaus, va occir més de tres-cents
soldats, disparant amb arcs des del terrat. En faltar sagetes, però, els esclaus van
fugir, llençant-se d'amagat daltabaix de la casa. Geronci, que podia haver-se salvat
de la mateixa manera, va triar de no fer-ho, retingut per l'amor a la seva esposa
Nunèquia. Cap a la matinada, en calar foc els soldats a la casa, atès queja no tenia

70 SaXana'v^s- 'Epneíasr ZwCo'ncvoc (ed. PG 67 [1864] c. 843-1630); GrLit 1435-1436; PLRE
II 1023-24 s.v. Sowmenus 2; ByzTurc I 317-318; KULAKOVSKIJ 1899:35 & 41; DIETERICH
1912[ïï]:113; BACHRACH 1973:54-55.

* Soz. 9, 12, 2-3 (ed. PG 67, C. 1620): «a! ó nèv KwvaTas" TOÛTO oia-npaíjancvos-,
€tiavT)X9€ npòç TÒV TiaTcpa, <j>poupàv KfrraaTiíaas1 ¿TIÓ TWV oTpaTiwTtSv Tfls" ¿m ràç
Znavíag' irapooou- fjv Seonevoiç Znavoiç «errà TO àpxaîov €9oç <j>uXOTT€iv, OÙK
€Ti€Tp€(Ji€V.. o Kai aiTiov yc'yove liera TaÛTa TT\C anwXíías' TWV TXJÔÉ.. KaTom€oou<JT)c
yàp T-ns1 KcüvaravTivou Suváncwss avaXaßovres' kavTovç OùavôaXoi TC KOI Zouißoi
Kai 'AXavoí, «9vn ßa'pßapa, TTJ? iiapdöou ¿Kparnaav, Kat noXXa <f>poúpia Kai
T<ÛI> ' lanai'üiv Kai FaXaTwv €ÎXov, KOI TOÙÇ apxovTaç TOU Tupáirou.
72 Soz. 9, 12, 7 (ed. PG 67, c. 1621): KaTa·neaoiícnis· yàp TT\S KwvaTavTÍvov
avaXaßovTec éauToù? OuavSaXoí T€ KOI Souißoi Kai 'AXavoí, anouSfi TO Tlupívaïov
opoç KaT€Xaßov, €USaínova Kai •nXouaiwTirrni' TTJV xwpav OKouoyTes" •nap'niicX'nKÓTwv
T« T(5v €TiiTpan€VT(ov -napa KaivaTavTOff TT|V <j)poupàv TTJC napdoou, TiapT)X6ov eiç

' la-navíav.
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cap esperança de salvació, va tallar el cap, per voluntat seva, a l'alà que
l'acompanyava" ,73

© A continuació, Geronci va decapitar també la seva muller i va suïcidar-se
(fets de l'any 411); sobre aquest personatge, vid. PLREII 508 s.v. Gerontius 5,
així com Olimpiodor (§ 3.15), probable font del passatge. El record del companyó
ala, fidel fins a la mort, va portar BACHRACH 1973:54-55 a conjecturar que
Geronci hauria allistat a les Gàl·lics "a very loyal Alan bodyguard", i fins i tot que
els Honoriaci (cf. § 3.18.1) haurien estat també, almenys en part, alans, teoria que
vol justificar amb el topònim Brèche d'Allanz (Hautes-Pyrénées); tôt això és, ara
per ara, excessiu.

3.19. Temisti.74 El filòsof i orador Temisti (ca. 317-388), nadiu de
Paflagònia però establert des del 337 a Constantinoble, va compondre nombrosos
discursos dedicats als emperadors romans des de Constanci II (337-361) fins a
Teodosi I (379-395).

3.19.1. En un passatge del seu discurs de reconeixement a l'emperador
Teodosi per la pau i pel consolat l'any 383 del seu amic el general Satumí (Orat 16
XapuTTTfpios' TU aUTOKparopi únèp rflc eiptí^TlS1 KOI Tfjs1 unarciac TOU
arpaTTiyoO Saropvívou; amb data del dia 1 de gener del 383 segons GrLit 1009),
explica que Gracia (375-83) "fou el primer que va gosar prendre consciència que la
força dels romans no es trobava aleshores en el ferro, ni en les cuirasses i els
escuts, ni en uns efectius innombrables, sinó que calia una altra força i preparació,
la que assisteix aquells qui regnen d'acord amb la voluntat de Déu i sense trasbals,
sotmet tots els pobles i, de salvatges, els fa tornar civilitzats; davant d'ella sola
reculen les armes, els arcs, els cavalls, l'arrogància escita, l'audàcia dels alans i la
temeritat dels massagetes".75

© Temisti sembla tenir presents aquí les bandes alanés que acompanyaven els
visigots amb els que Saturní havia conclòs unfoedus l'any 382 mentre exercia com
a magister militumper Thracias, motiu pel qual Teodosi va atorgar-li el consolat.

3.19.2. Quan l'any 383/84 Temisti fou nomenat praefectus urbis per Teodosi
i hom el va atacar pel fet que, essent com era un filòsof, ocupava una càrrec públic,
ell va replicar amb un discurs la tardor del 384 (cf. GrLit 1010) contra els qui
l'havien acusat d'acceptar-lo (Orat. 34 TIpòç TOU? aÍTioaanévovjç è TU TU 6é£aa9ai
TTiv àpxiív) en el qual es justificava recordant el cas de filòsofs anteriors que havien
destacat per llurs serveis polítics, entre ells Arrià ( Apeiotvós1) i Rústic ( POUCTTIKOS-):
"així, doncs, no van menar els homes només fins a la tribuna, sinó fins a la seva

73 Soz. 9, 13, 4-5 (ed. PG 67, c. 1624): ó 6è, n«9 ' ¿vòç 'AXavoO Im-niSeiou Kai òXíywv
oÍK€T<3v, aVtuoev To^eiioov, únèp TOÙÇ TpiotKoaíous1 àvaipeî arpa-ricÓTac. emXeiilJávTwv
Sé TtoV ßcXcSv, <>€Úyouaiv oí OÍKCTOEI, xaQévT€Ç avTovç TOU oÎKifMaTos' Xa8pa.
FepovTioc 6è TÒV ïaov rpónov 6iaatü9í¡vai ôuvanevoç, oùx eîXe-ro, KotTaaxcoelç
«pam Novvixiaç TT)Ç aÙToû yaiiCTfjç. ncpi 6è TT|V «a» Tiûp ¿nßaXovTwv TT¡ OÍKÚJ TOÛV

OÙK excov XOITIÒV aarrTipiotç èXiriÔa, eKOvros1 TOÛ auvôvroç aÙTcJ 'AXavoû

74e€ni0Tio<r (éd. G. DOWNEY & A.F. NORMAN BTl·lll 1965-74); GrLit 1004-1014; PLRE
I 889-894 i.v. Themistius 1; BOSWORTH 1977:229-232.
75 Them. 16, 207 (ed. DOWNEY-NORMAN BT I, p. 297): èeapp^ae TipwTos- ei? voûv
¿HßaXcaGai \ii\ Keîa8ai 'Ptüfiaíois" TT|V ôuvaniv Tavûv èv aiôiipt^» UTIÔC ¿v 8û$pa£i Ka\
àa-niai, nti6è èv auî|iaaiv àvapientÎTOiç, àXXà 6«îv yàp ércpa? ôuvanew? Ka\
napaaKcufls', r\ Toíg" Kara voûv TOÛ 6eoû ßaaiXcviouaiv ¿KcîScv à4JO(j)T)Tl
•napayivcTai, K«\ navra \ièv €.Qvr\ xcipoÛTOi, navra ôè rifi^pa KaoioTiiaiv €$ àypiwv,
€ÏK€i 6è aÙT-q Jiovfl Kai onXa Kai ro^a Kal ïmioi KOI aù9aô€ia SKUÖIKT) Kai

'AXaváiv KOI ànóvoia Maaoayeruv.
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tenda de general, car també van travessar com a generals romans les Portes
Càspies, van expulsar els alans d'Armènia i van fixar els límits entre ibers i albans; i
després de tots aquests fets, van recollir-ne com a fruit el consolat epònim".76

© Temisti generalitza, ja que, dels dos personatges, només l'estoic Quint Juni
Rústic fou consul Ordinarius el 162 i, en canvi, només Arrià va fer front als alans
durant la incursió de l'any 135; cf. Arrià (§ 3.2.1) i Cassi Dió (§ 3.4.1).
Tanmateix, les notícies sobre el pas de les Portes Càspies (cf. § 3.2.3) i les
activitats d'Arrià al Caucas semblen verídiques; BOSWORTH 1977:231 proposa
relacionar amb la presència d'Arrià a Iberia el bidaxsPublici Agripa de la inscripció
bilingüe d'Armazi (§ 11.3), que hauria estat un agent romà imposat a la cort de
Farasmanes n per haver incitat els alans al saqueig.

3.20. Zòsim.77 La "Història nova" (Néa íaropxa) en sis llibres del pagà
Zòsim (ca. 500), comte i antic advocat del fisc segons Foci (Bibl. cod. 98, p. 84b,
4-5 Zíi)aí|iov KÓH^-TOÇ aïro (JaatcocruvTiyópou), tractava de la història romana des
d'August fins poc abans de la presa de Roma pels visigots l'any 410, però
consagrava la major part de la seva obra, altrament inacabada, al període posterior a
l'adveniment de Dioclecià; la seva font principal fou l'obra d'Olimpiodor de Tebes
(§ 3.15).

3.20.1. L'emperador Gracia (375-383), "convençut pels cortesans de palau,
que tenen costum de corrompre el caràcter dels emperadors, després d'acollir
alguns trànsfugues alans i d'incorporar-los a les seves tropes, els honorava amb
nombrosos presents i trobava escaient de confiar-hi per als afers més urgents, fent
poc cas del parer dels seus soldats"; vid. el Pseudo-Aureli Víctor (§ 2.19.1).78

3.20.2. A finals del 405, el rei ostrogot Radagais C PoSoydïaoç) va marxar
contra Itàlia: "quan hom va anunciar-ho, la primera notícia va espaordir tothom;
mentre que les ciutats havien renunciat a l'esperança i la mateixa Roma, en trobar-se
en un perill extrem, estava espantada, Estilicé, després de prendre tot l'exèrcit
establert a Ticínum de Liguria (hi havia reunides trenta unitats) i tot els aliats alans i
hunnes que va poder procurar-se, sense esperar l'atac dels enemics, travessà ell
mateix el Danubi amb tot el seu exèrcit".79

© Des de Ticínum de Liguria (TÚ TIKTÍVW Tfjç AvyuaTiKfjç, avui Pavia),
Estilicó va fer aixecar el setge de Florència a Radagais i va destruir les seves forces

76 Them. 34, 8 (ed. DOWNEY-NORMAN Ar II, p. 218): -rovyapouv où« axpi TOU
HÓvou -npoTJyayov TOÙÇ ovSpac, aXXà p.¿xpi TOU 0TpaTT|yíou, Kai 5i€ßaivov
oTpaTTiyoi 'Püjnaúüv HuXaç Kaamaç, e^TJXaui'ov Se'AXavoùç- è£ ' Ap\i€.viaç, «Ta-rrov ôè

"Ißripaiv opouç KOI "AXßavois" cm TOUTOIÇ á'-naai TT\V ¿•naívupioi' rcSv únaTwv àpxnv
€KapnOÛVTO.
77 ZWCTIHOS- (éd. F. PASCHOUD CUF I-III2 1971-1989); GrLit 1037-1038; PLRE II 1206 s.v.
Zosimus 6; ByzTurc I 364-365; KULAKOVSKIJ 1899:27, 29 & 33; BACHRACH 1973:33, 35
&52.
™ Zos. 4,^35, 2 (éd. PASCHOUD CUF II2, p. 299): TOÍÇ yàp tupi TTIV aùXr,v rà TÛV
aÙTOKpctTOptov T)9-n 6ia<j)8€Íp€iv €Íü)6óai TT€i8o(i€vos', 'AXavouç riva?
ôe^ancvo? KOÙ arpaTiaîç ¿yKaraXc^a? Soûpeaîç T€ aSpaîç ¿Tina Kai Qappf.lv
TO navrai' àvayKaiOTara, arpamiyrûv Xóyov oXíyov •noioúp.ei'os'.
79 Zos. 5, 26, 4 (ed. PASCHOUD CUF III, p. 39): ou -npoaayyeXte'v-ros- TI n¿v
navrag- KaT€TíXT)^€v ÒKOTÍ- TÛV Se noXewv Taîç IXníatv aneyvwKÓTWv, Kai aÙTTis" ôè
TT)<r 'Pü)HT)S' €Íç €<TXutT°1' oia·ns' KiySiívou auvTapax6€Í<JT)S', avaXaßav ó SrcXíxwv
änav TO èv T(§ TiKtívt\) TTJÇ AiyuaTiKT)? €vi5pun€vov arparóncSov (T¡V 6è eiç
àpiSiious" auveiXeynevoi' TpiaKovra) KOI oaov oioç T€ ye'yove oumiaxiKÒv ¿í 'AXavwv
Kai Oíívvwv nepinoiTÍaaaeai, TTJV c<))oSov T(3v noXenícüv OÙK àvaneívaç auròç
€Tt€paiüÍ8T| TÒv"IoTpov apta navra T(J OTpaT€iïnaTi.
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a Fiesole l'estiu del 406. Zòsim és l'únic autor que esmenta auxiliars alans entre els
romans, mentre que la presència d'hunnes (i també de gots) està més ben
documentada; quant al pas del riu Danubi ('larpos), és evidentment un error, potser
explicable pel fet que l'autor hauria localitzat la batalla al lloc d'origen dels
ostrogots; cf. la trad. PASCHOUD CVF III, p. 201 n. 56.

3.20.3. "Quan Arcadi -ja per sisena vegada- i Probus detenien el poder
consular (406), els vàndals, després d'unir-se a sueus i alans i d'haver travessat
aquests llocs (els passos dels Alps entre les Gàl·lies i Itàlia), van saquejar les
províncies transalpines i, quan van haver-hi fet una gran matança, van esdevenir
redubtables fins i tot per a les legions de les Britànnies, i les van compel-lir, per por
que no marxessin també contra elles, a votar la proclamació d'usurpadors, és a
saber, Marc (406), Gracia (406-407) i, després d'ells, Constantí (407-411)".80

© Passatge fosc, de ben segur deformació del text d'Olimpiodor, altrament
perdut; Zòsim sembla confondre la invasió del 406 a través del Rin (vid. Orosi
§ 2.33.2.d) amb el pas a la Gàl·lia transalpina d'alguns bàrbars escapats de la
massacre de Fiesole (§ 3.20.2); cf. l'estudi acurat que en dóna la trad.
PASCHOUD CUFIE2, p. 28-31 n. 119, així com COURTOIS 1955:38 n. 4.

Fonts epigràfiques gregues

3.21. Varia epigraphica.*1 Vet aquí la referència a alguns testimonis
epigràfics sobre alans, roxolans i aorsos que ens han estat accessibles, tot i que
sovint només a través de notícies en bibliografia especialitzada:

a) la ciutat de Quersonès Táurica va homenatjar ca. 107 aC Diofant, fill
d'Asclepiodor, nadiu de Sinope i general del rei del Pont Mitridates VI Èupator,
amb una corona d'or i una estàtua de bronze a l'acròpolis de la ciutat per la seva
victoriosa campanya contra els escites de Crimea; una llarga inscripció en dues
columnes recorda els esdeveniments i esmenta de passada el fet que el rei escita
Palac (ITaXaKou ôè TOU Z«u8âv paaiAéloç) s'havia atret com a aliat el poble dels
reuxinals o roxolans (TO TGJV 'Peu^ivaXtSv eSvoç auvcTTianaaaiicvou); cf.
Estrabó (§ 3.7. Le).82

b) l'any 1984, hom va trobar una^llosa de pedra a la basílica medieval de
Mangup (Crimea), potser procedent d'Òlbia, amb part d'una inscripció del s. I, en
la qual un ciutadà desconegut enumerava els seus serveis en benefici de la seva
polis; el fragment que ens n'ha pervingut, que esmenta una missió adreçada al legat
de la província de Mèsia Tiberi Plauti Silva Elià (ca. 60-67), parla al final d'una

80 Zos. 6, 3, 1 (ed. PASCHOUD CVF III2, p. 7): éVrov TJOTJ TTIV ímtrrov €Xoi"ro<r ¿PXT|v
ApKoSíou KOI npdßou, BavoíXoi SuTÎpoiç KOÍ 'AXavoîç ¿avToùs" àvaní^avT€9 TOUTOUÇ

" "TOÙÇ TOTiou? Toîç ÛTièp TOC " Aunéis €8v€otv èXunïivavro, KCÙ TioXùv
€pyaaa|i€voi <)>ovov €tu<t>oßoi KO! TOI? è v BpeTTaviaic OTpaToneSoiç ¿yevovTo,
owrçvayKaaav 6è, 6¿€i TOU ^f| KOIU o^â? tipo€X6€Îv, €\s TTJV TWV Tvpávvuiv ópnijaai
XcipoToviav, MapKou Xeyto Kai Fpcmavou Kai em Toú-rois1 Kiovaravrivou.
81 Documentació del material epigrafic:
- IAK = Izvestija Arkheologiseskoj Kommissii (Butlletí de la Comissió Arqueològica de S.
Petersburg).
- IPE = B. LATYSEV, Inscriptiones antiquae orae septenírionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae
I2-IV, S. Petersburg 1890-1916 (vol. I2, 1916 = Tiras, Òlbia i Quersonès Táurica; vol. II, 1890 =
regne del Bòsfor; vol. IV, 1901 = suplement a I1 & II; vol. III, inèdit = inscripcions en ceràmica).
-Syll. 3 = W. DITTENBERGER, Sylloge Inscriptionum Graecarum I-IV, Leipzig 1915-19243

(reimp. Hildesheim 1960).
82 IPE I2 352 = Syll. 3 II 709.
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ambaixada als "grandíssims reis d'Aòrsia" (TOÙÇ neyia-rouç rf\ç 'Aopaía?
ßaaiXc'ta?]).83

c) les 47 línies encara Ilegibles d'una gran llosa de marbre descoberta el 1985 a
Kerc ens han conservat part de l'encomi d'un anònim però prominent estadista i
militar del regne del Bòsfor en època de Sauromates I (93-123); dos passatges del
text fan al·lusió a la partença de cabdills bàrbars locals per tal de concloure una
aliança amb els alans.84

d) una inscripció de Panticapèon, datada entre els anys 193 i 208, esmenta cert
HpaKu? (§ 3.27), "intèrpret en cap dels alans" (apxicpHTiveu? ' AXavûv), fet que
sembla evidenciar l'existència d'un petit cos local d'intèrprets que coneixia la
llengua alana.85

e) sengles inscripcions de Gorgípia i Panticapèon testimoniegen en data incerta
els antropònims AXavtKoç (§ 3.22) i PcuoivaXos1 (§ 3.3 1).86

Onomàsticon

3.22.
NP [m.] D AXa[viKoç?] IPE IV, 435, 12. — P Fill de *Xoaao?;

inscripció de Gorgípia (§ 3.21.e). — I Completat per ZGUSTA (PN 332): "falls
der Name richtig ergänzt ist, was sehr wahrscheinlich ist, handelt es sich zweifellos
um ein Ethnikon zu dem wohlbekannten Stammnamen ' AXotvoi".

3.23. 'Apeoßoxipios1

NP [m.] D ' Apoaßoupioc Cand. fr. l et cet. (11. Ardabur, Ardaburius), vid.
PIRE II 135-38 s.v. Ardabur iunior l, Fl. Ardabur 3. — P [1] Flavi Ardaburi,
pare de Flavi Ardaburi Aspar i, per tant, ala; general a l'imperi d'orient, magister
uîriusque militiae (421-22/424-25) & cònsol (427) [2] Flavi Ardaburi Aspar (vid. §
3.24); [3] Ardaburi iunior, fill de Flavi Ardaburi Aspar i, per tant, alà; pretor (434),
cònsol (447), magister o comes rei militaris (450/453), patrici (des del 453) &
magister uîriusque militiae per Orientem (453-66), mort l'any 471 (§ 3.3.1). — I
Relacionat per MILLER (OÈ III 96) amb l'oss. or d "jurament" (cf. A® 21a; Slav.
131); més endavant ABAJEV (OJaF 155-56, 159; Osn. 280, 283; lÈSOJa 1 60-62)
va proposar un compost *ard-bewrœ "proveït de molt ard" (per a l'ala ard-
"divinitat" < air. *rta-, *arta-, cf. ' ApSaßoa § 3.16.1). Durant els ss. V- VI, però,
hom troba molt sovint en documents grecs d'Egipte els antropònims' ApSaßoupio?,

' ApraßoOp, ' ApTaßoupxoc, que HUYSE 1990:31 interpreta com "Sohn des Arta",
comparant l'element -ßoup- amb el gr. Za'ßoup pm. shpwhry /Sâbûr/ "fill del rei".

3.24. "Aanop
NP [m.] D"Acmap Cand. fr. 1 et cet.v(ll. Aspar), vid. PLRE H 164-69 s.v.

Fl. Ardabur Aspar. — P Flavi Ardaburi Àspar, general alà a l'imperi d'orient,
comes i magister utriusque militiae (431-71), cònsol (434) & patrici (des del 451),
fill de Flavi Ardaburi (§3.23), pare d' Ardaburi iunior (§3.23), Hermeneric (§
3.26) i Patrici (§3.30), mort l'any 471 (§ 3.3.1). — I Comparat sovint amb l'iran.

83 Cf. VINOGRADOV 1994:72-73 (inèdita).
84 Cf. VINOGRADOV 1994:73-74 (inèdita).
85 HpaKas- àpxiepirnveus- ' AXavcSv MAT 40, 113, Nr. 28 apud ZGUSTA PN 96-97 (§ 110); cf.
BACHRACH 1973:13.
86 AXavfiKoç? X]ooaou IPE IV 435, 12 & PeuaivoXo? TïaipiaaXou IPE II 862, 4 apud
ZGUSTA PN 332 (§ 759) & 335 (§ 765).
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*aspabâra- > ap. asabâra > pm. aswâr "genet" (NB 46; Slav. 1 132; Sartn. 85);
hipòtesi alternativa d'ABAJEV (OJaF 1 182; Osn. 304; lÈSOJa 1 483) a partir d'un
escito-sàrmata *spar- > oss. dig. œfsœrun "avançar, atacar".

3.25. T w a p
NP [m.] D Tcj'ap Olimp. fr. 17 = Phot. Bibl. cod. 80, p. 58b, 20 // Goare

[ablsg.] Greg. Tur. Hist. Franc. 2, 9; vid. PLRE II 514-15. — P Cabdill ala a les
Gàl·lies a principis del s. V (§§ 3. 15.1. b & 4. 14. La). — I Segons ABAJEV
(OJaF 154, 166; Osn. 278, 289), d'una forma go-ar "que obté ramat" (cf. OÈ III
96 etim. no irànica; NB 1 16b; Slav. 1 135); a causa de la variant Gochar, hom l'ha
considerat idèntic a Eochar (§ 2.48).

3.26.'Epuevefpix°sr
NP [m.] D'Epnevapixos^Apiievepixos1 Cand. fr. 1 et cet. (11. Herminericus);

vid. PLRE II 549. — P Hermeneric, fill de Ravi Ardaburi Àspar (§ 3.24) i, per
tant, ala; cònsol l'any 465 (§ 3.3.1). — I Antropònim ostrogot; vid. O. SEECK
RE Vull [1912] 735-736 s.v. Hermenericus.

3.27.
NP [m.] D HpoKaç IAK 40, 113, Nr. 28. — P Intèrpret en cap dels alans

(s. II-III); inscripció de Panticapèon (§ 3.21. d). — I Pronunciació amb itacisme
/irakas/ < *aryaka- (Slav. I 138, 171; OJaF 156; Osn. 281; PN 96-97;
GERSHEVITCH 1955:486 n. 1; Sarm. 80); sobre els problemes, però, d'una
evolució air. *ary- > ala *ir-, vid. § 1.1.3 n. 16.

3.28.
NP [f.] D MaCaía Luc. Tox. 44-46, 51-53. — P Filla de l'alana Mastira i

de Leucànor, rei del Bòsfor (§ 3.13.1). — I Personatge imaginari; relacionat per
MILLER, igual que els antropònims MaCvç & MaÇouç (Panticapaeum aIV), amb
l'av. maz- "gran"; aquesta arrel, però, no està documentada en osset (Slav. 1 113,
141; OJaF I 173; Osn. 296; PN 112); segons SCHMEJA 1974:381, fem. de
MaCaíos- (vid. F. STÄHELIN REXVi [1931] 1-2 s.v.), hipocorístic de *Mazda-
(cf. NB 201a; Maareipa § 3.29).

3.29. Mofarctpa
NP [f.] D MácTTeipa Luc. Tox. 51. — P Alana, muller de Leucànor, rei del

Bòsfor, i mare de Mazea (§ 3.13.1). — I Personatge imaginari; recorda
l'antropònim Maorapous1 (Panticapaeum; aet. Rom.), segons VASMER (Slav. 142
& 191) potser la "Kurzform" d'un nom Mazdâvara- "dem M. wohlgefällig" o
semblant; ZGUSTA (PN 115-17) ho considera improbable perquè demana un
context zoroàstrie inexistent; etimologia alternativa a partir de l'estirp *mast-
(MacTTas1, MaoTous1 , MaaTouvoç , Maajapous1), de l'oss. mast, mœst-
"amarg(or), còlera" (OJaF 1 173; Osn. 295; lÈSOJa II 76-77 "gnevnyj"; PN 117
"zornig").

3.30.
NP [m.] D ITaTpÍKios1 Cand. fr. 1 et cet. (11. Patricius, Patriciolus); vid.

PLRE II 842-43 s.v. Mius Patricius 15. — P Juli Patrici, fili de Flavi Ardaburi
Aspar (§ 3.24) i, per tant, ala; cònsol (459) & cèsar (470-71), potser mort l'any
471 (§ 3.3.1). — I Antropònim romà; del \\.patricius "patrici".
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3.31. PetiaivaXos1

NP [m.] D PeuaivaXos- HaipiaaXou IPE II, 862, 4. — P Fill de
natpumXo?; inscripció de Pantícapèon (§ 3.2 Le). — I JUSTÍ (NB 260b) "der
Rôxolane"; comparat amb l'etnònim 'PeuÇívaXoi (§ 3.21.a) per VASMER (Slav.
147; cf. PN 335).

3.32.
NP [m.] D ZnaSú/Tis- Strab. 11, 5, 8. — P Rei (ßaoiXeusO dels aorsos a

mitjan s. I aC (§ 3.7.2.b). — I R. SCHMITT (cf. MAYRHOFER 1973:293-94)
*Spad-ina-, hipocorístic d'un antropònim compost amb *spada- "exèrcit" (cf. elam.
Ka-ri-na = ap. *Kar-ina-, amb l'ap. kâra- "exèrcit"); cf. ZtraOaKo? (Olbia) &
ZTTotoayaç (Arr. Peripl 11, 3) per al primer element (NB 306b; Slav. 150, 172;
OJaF 182; Osn. 303; lÈSOJa 1 479; PN 218; Sarm. 86); sobre el personatge, cf. E.
OBST REïïLAi [1927] 1258 s. v.

3.33.
NP [m.] D Taaioç Strab. 7, 3, 17. — P Cap (líyenoj'v) dels roxolans a

finals del s. II aC (§ 3.7.1.C). — I Etimologia desconeguda (NB 323a);
improbable VASMER (Slav. 151) "etwa zu awest. tasya- 'stärker'?".
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4.1. Els al ans i l'Europa medieval. S'imposa una clara divisió del
capítol en dos blocs:

a) fonts literàries dels s. VI-IX referents a fets de l'època de les grans invasions
o del període immediatament posterior;

b) fonts literàries dels s. Xni-XIV, consistents en la seva major part en relats de
viatgers occidentals (esp. franciscans) a l'Àsia Central i l'Extrem Orient en època de
l'imperi mongol.

Fonts literàries llatines medievals (s. VI-IX)

4.2. Introducció. La tradició cronogràfica alto-medieval, que continua les
obres d'Eusebi, Jeroni i Pròsper, recull -sovint literalment- dades històriques i
geogràfiques tocant als alans que remunten a autors anteriors (esp. Orosi i Hidaci,
posteriorment Isidor); per tal motiu, la gran quantitat de testimonis a l'abast presenta
una utilitat limitada i només alguns treballs (esp. Chronica Galilea, Jordanes)
incorporen dades noves a les ja conegudes, mentre que el testimoni d'altres
(Gregori de Tours, Pseudo-Fredegari, Liber Historiae Francorum), tot i la seva
novetat, és poc digne de crèdit. Per norma general, a mesura que les fonts
s'allunyen en el temps del període de les invasions, les notícies són cada vegada
més escarides i de menys qualitat; endemés, per bé que hom ha volgut veure en
alguns autors (Martí de Braga, Pseudo-Venanci Fortunat) evidències de la
supervivència d'alans a l'Europa del s. VI, aquestes no són en absolut concloents.
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4.3. Beda1. Sacerdot i monjo a la regió de Northumberland, al nord
d'Anglaterra, Beda el Venerable (672/3-735), gràcies a una vida consagrada a
l'estudi, va deixar una extensa obra, sovint destinada als seus deixebles i per tant de
cake didàctic, que permet de considerar-lo com l'erudit més destacat de tota la
llatinitat alt-medieval.

4.3.1. La crònica incorporada com a capítol 66 al seu llibre "Sobre la
cronologia" (De ratione temporum), que va elaborar a partir de gran quantitat de
fonts tardanes, conté aquestes breus al·lusions als alans:

a) l'any 4338 AM, "Teodosi, nomenat emperador per Gracia, venç els
innombrables pobles escites dels alans, hunnes i gots en molts i grans combats"
(379 dC); vid. Marcel·lí (§ 4.22.1.a) & Orosi (§ 2.33.2.a).2

b) l'any 4362 AM, "els gots ataquen Itàlia, els vàndals i els alans les Gàl·lies";
vid. Isidor(§ 4.17.2.a).3

v c) l'any 4403 AM, "els ferotges pobles dels vàndals, alans i gots, passant a
l'Àfrica, van devastar-ho tot a sang i foc amb els seus pillatges, al mateix temps que
amb l'heretgia amana" (segueix la mort de Sant Agustí d'Hipona el 430 dC); cf.
Possidi (§ 2.38.1); per a BACHRACH 1973:75 n. 2, testimoni d'arrianisme entre
els alans.4

4.3.2. Un passatge de la Historia Ecclesiastica gentis Anglorum interessa el
nostre estudi: "l'any 407 de l'encarnació del Senyor, mentre era emperador Honori
August, fill menor de Teodosi, en el lloc 44 des d'August, dos anys abans de la
invasió de Roma per Alaric, rei dels gots, quan els pobles dels alans, sueus,
vàndals i molts altres més, en anihilar els francs després de creuar el Rin, van
saquejar totes les Gàl·lies, Gracia, un ciutadà, fou nomenat emperador i mon a les
Britànnies"; cf. Orosi (§ 2.33.2.d).5

4.4. Berengaude.6 Ens ha pervingut una Expositio Apocalypsis, atribuïda
a sant Ambròs (§ 2.17), però obra d'un autor del s. IX que un acrònim identifica
amb el nom de Berengaude; segons aquest comentari, les deu banyes de la bèstia
d'Apoc. 17, 12, que són deu reis, "representen els reialmes pels quals fou destruit
l'imperi romà; car primer, per si mateix, hom va separar-ne la part asiàtica, però
després els sarraïns la van subjugar tota; els vàndals van reclamar per a si l'Àfrica,
els gots Hispània, els longobards Itàlia, els burgundis la Gàl·lia, els francs la

1 Beda Venerabilis (Chron. éd. Th. MOMMSEN MGH AA XIII 1898, pp. 247-327; Hist. ed. +
trad. J.E. KING LCL Ï-EL 1972-73); LatLitMitt 179-83; Eurasia 34.
2 Beda Chron. 452 (ed. MOMMSEN MGH AA XIII, p. 298): Theodosius a Gratiano imperator
creatus máximas illas Scithicas gentes, hoc est Hálanos, Hunos et Gothos magnis mullisque
proeliis vincit.
3 Beda Chron. 465 (ed. MOMMSEN MGHAA XIII, p. 300): Gothi Italiam, Vandali atque Halani
Gallias adgredîuntur.
4 Beda Chron. 480 (éd. MOMMSEN MGHAA Xffl, p. 302): effera gens Vandalorum, Halanorum
et Gothorum ab Hispaniis ad African transiens omnia ferro flamma rapinis, simul et Arriana
impietate foedavit.
5 Beda Hist. 1, 11 (ed. KING LCL II, p. 52): anno ab incarnatione Domini quadringentesimo
séptimo léñente imperium Honorio Augusto filio Theodosii minore loco ab Augusto cuadragésimo
quarto, ante biennium Romanae inruplionis quae per Halaricum Regem Gothorum facta est, cum
gentes Halanorum, Suevorum, Vandalorum, multaeque cum his aliae protriíis Francis, transito
Hreno, totas per Gallias saevirent, apud Brittanias Graíianus municeps tyrannus creatur et occiditur.
6 Berengaudus (éd. PL 17 c. 763-970); cf. introd. a PL 17, c. 763-764; Eurasia 36.
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Germania, els hunnes Pannònia, mentre que els alans i els sueus van devastar
moltes contrades que estaven sotmeses a llur domini".7

4.5. Cassiodor.8 Flavi Magne Aureli Cassiodor (ca. 485-580), després
d'ocupar diferents càrrecs administratius sota Teodoric el Gran i altres reis
ostrogots, va retirar-se al monestir de Vivarium, que ell mateix havia fundat i que
va convertir en el primer centre cultural de la Itàlia del seu temps; entre els seus
escrits hi ha una crònica des d'Adam fins a l'any 519 & una "Història dels gots"
(De origine actibusque Getarum), que només ens ha pervingut en el resum que en
féu Jordanes (§4.19).

4.5.1. Dos passatges de la Chronica esmenten els alans:
a) durant el sisè consolat d'Arcadi i el de Probus (any 406), "els vàndals i els

alans, després de creuar el Rin, van entrar a les Gàl·lies" (cf. Pròsper § 2.39; LatLit
IV.2 96).9

b) durant el consolat de Rustici i Olibri (any 464), "el rei dels alans Beorgor
(§ 2.47) fou mort a Bergamo pel patrici Rícimer" (cf. Fasti Vindobonenses priores
§ 2.26).10

4.5.2. Sota el nom de Cassiodor ens ha pervingut una versió llatina del
"Sobre la guerra jueva" de Flavi Josep; el passatge d'aquesta referent als alans,
traducció literal de l'original, no aporta res de nou al text grec (vid. § 3.12.2); cf. en
canvi [Hegesip] (§ 2.4).11

4.6. Chronica Galilea.12 Hom designa sota el nom de Chronica Gallica
tres obres anònimes diferents, editades per Th. MOMMSEN de manera conjunta: la

7 Berengaud. Exp. Apoc. 17, 12 (ed. PL 17, c. 914): significant quippe ea regna, per quae
Romanum Imperium destruction est. portem namque Asiae per se prímitus abstulerunt: postea vero
Saraceni totam subegeruní: Vandali Africam sibi vindicaverunt, Gothi Hispaniam, Longobardi
Italian, Burgundiones Galliam, Franci Germaniam, Hunni Pannoniam: Alani autem et Suevi
multa loca depopulate sunt, quae eorum subiacebant ditioni.
8 Ravius Magnus Aurelios Cassiodorus Senator (Chron. éd. Th. MOMMSEN MGtí AA XI
1894, pp. 120-161; LatLit IV.2 92-109; Eurasia 30-31.
9 Cassiod. Chron. 1177 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 154): his conss. (= Arcadius VI et
Probus) Vandali et Alani transiecto Rheno Gallias intraverunt.
10 Cassiod. Chron. 1278 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 158): his conss. (= Rusticius et
Olybrius) rex Halanorum Beorgor apud Pergamum a patricio Ricimere peremptus est.
1 ' Cassiod. los. Bell. lud. 7,42 (apud Eurasia 30-31): alanorum autem natío quod quidem scithae
sunt iuxtaflumen tanain et meotides paludes sedes habentes iam quodam loco memoravimus. his
vero temporibus inito consilio ut terram medicam & ulterius praedandi causa pervaderent cum rege
hyrcanorum colloquuntur. nanque is est illius îransitus dominas: quem rex alexander itafecerat ut
portis ferréis clauderetur. aditu autem sibipraebito uiiiversi nihil suspicantibus medis incumbunt:
eorumque fines populosos omni genumque pecorum plenus diripiebant: cum resistere nullus
auderet. nom qui regnum eius terrae obtinebat Pacorus metu percusses in difficiliora loca refitgiens
caeteris quidem bonis omnibus cesserai: vix autem ab illis coniugem ac concubinas captas datis
centum talentis redemerat. summa ergo facúltate sine pugna praedabundi et usque ad armeniam
vastantes omnia processere. eius autem rex tyridatis eral, qui cum his obvius bello conflixisset:
non multum abfuit quo vivus in ilia acie caperetur. procul enim quidam misso laqueo circundatum
tracturus fiterat nisi celeriter gladio rupissel laqueum atque itafitgisset, Hit auíem pugna multo
magis efferati terram quidem depopulati sunt: magnam vero hominum mullitudinem aliamque
ducentes praedam exutroque regno ad sua domicilia redire.
12 Chronica Gallica a. 452-511 (ed. Th. MOMMSEN MGH AA IX 1892, pp. 629-666); cf. MGH
AA IX, pp. 617-628; LatLit IV.2 499-500 & 647; Eurasia 29-30.

84



IV. Fonts llatines medievals

Narratio de imperatoribus domis Valentinianae et Theodosianae, el Chronicon ad
annum CCCCLII sive Imperiale vel Pithoeanum & el Chronicon ad annum DXI.

4.6.1. Segons un passatge de la Narratio, durant el regnat de l'emperador
Honori (393-423) "les Gàl·lies i les Hispànics foren arrasades i completament
destruïdes per les nacions bàrbares dels vàndals, sueus i alans"; cf. el text d'Orosi
(§ 2.33.2.C).13

4.6.2. El Chronicon Pithoeanum, atribuït erròniament a Pròsper (§ 2.39),
conté algunes dades interessants que és l'única font a transmetre'ns:

a) l'any 409 (16 d'Honori = Olimp. 297), "els vàndals i els alans van devastar
part de les Gàl·lies, mentre el tirà Constantí (l'usurpador Constantí III, 407-411)
ocupava allò que en restava".14

b) l'any 440 (17 de Valentinià m = Olimp. 305 = 2460 ab Abraham), "els camps
abandonats de la ciutat de Valentina (Valence) són lliurats als alans que manava
Sambida (§ 4.47) per tal que se'ls reparteixin".15

c) l'any 442 (19 de Valentinià HI = Olimp. 306), "els alans, als quals havien
estat lliurades pel patrici Eci terres de la Gàl·lia Ulterior per a repartir-se-les amb els
habitants, en oposar-s'hi aquests, els sotmeten amb les armes i s'apoderen de la
terra per la força després d'expulsar-ne els propietaris".16

© Els passatges [b] & [c] forneixen un dels pocs testimonis defoedus entre
els alans i l'imperi romà (cf. COURCELLE 1964:159; MUSSET 1965:286-88).
Hem de distingir entre [b] la banda de Valence (Valentina), a la vall del Ròdan
(Gàl·lia Narbonesa) i [c] una segona a la Gàl·lia Ulterior, potser la de Sangíban,
establert a Orleans l'any 451 (Jordanes § 4.19.2.a). Una llarga sèrie d'estudiosos
creu que aquest darrer grup es trobava llavors a les ordres del rei Gòar que, d'acord
amb Gregori de Tours (§ 4.14.1.a), havia creuat el Rin l'any 406 (cf. LEVISON
1903:133-40; THOMPSON 1956:66 n. 13; MUSSET 1965:288; BACHRACH
1967:481 & 1973:63; PIRE H 514-15 s.v. Goar). Llur argument principal és la
identificació de Gòar amb Èocar, rei dels alans ca. 445 al tractus Armoricanus
(Constanci de Lió § 2.23.1); no hi ha, però, cap evidència que ho confirmi (cf.
COURTOIS 1955:47 n. 3), i cal veure-hi només una conjectura. GOFFART
1980:111-13 proposa que deserta rura no significa «camps abandonats» o «erms»,
sinó «propietats registrades que no han satisfet els impostos», de manera que
l'assentament d'alans hauria estat una solució d'Eci per a recuperar el control de la
regió, perdut després d'una revolta dels bagaudes, instigada pel cabdill Tibatto,
l'any 435 (vid. Pith. 117, 119 & 123, ed. MOMMSEN MGHAA IX, p. 660).

4.6.3. La Chronica ad annum DXI, atribuïda per error a Sulpici Sever
(f420), recull diverses notícies de fonts anteriors, sobretot d'Hidaci, que no
aporten res de nou:

13 Narr. Imp. 6 (ed. MOMMSEN MGH AA IX, p. 630): Galliae Hispaniaeque a barbaris
nationibus Wandalis SuebisAlanis excisae funditusque deletae sunt.
14 Pith. 63 (ed. MOMMSEN MGHAA IX, p. 654): Galliarum paríem Vandali atque Alani (alandi
LMlB)vastavere: quod reliquumfuerat, Constanlius tyrannus obsidebat.
15 Pith. 124 (ed. MOMMSEN MGHAA DC, p. 660): deserta Valentinae urbis rura Alanis, quibus
Sambida praeerat, partienda traduntur.
16 Pith. 127 (ed. MOMMSEN MGHAA IX, p. 660): Alani, quibus terras Galliae ulterioris cum
incolis dividendae a patricio Aetio traditae fuerant, resistentes armis subigunt et expulsis dominis
terrae possessionem vi adipiscuntur.
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a) el desè any d'Honori i Arcadí (406), "els alans, vàndals i sueus van penetrar a
les Gàl·lies"; cf. Orosi (§ 2.33.2.d).17

b) el segon any d'Honori i Teodosi II (408), "els alans, vàndals i sueus van
penetrar a les Hispànics l'era 446"; vid. Hidaci (§ 2.27. La) aera CCCCXLVII; cf.
Isidor (§ 4.17.1.d).18

c) el cinquè any d'Honori i Teodosi II (412), "els alans van repartir-se la
Cartaginesa i la Lusitània, i la part dels vàndals que s'anomenaven silings van
ocupar la Bètica; els vàndals restants van repartir-se Galícia amb els sueus"; vid.
Hidaci (§ 2.27.1.b).19

d) el desè any d'Honori i Teodosi II (417), "assassinat Ataülf a Barcelona,
Vàl·lia regna sobre els gots; tot seguit, després de fer la pau amb el patrici
Constanci, lluita contra els alans i els vàndals, que ocupaven la Lusitània i la
Bètica"; vid. Hidaci (§ 2.27. l.c).20

e) l'onzè any d'Honori i Teodosi II (418), "Vàl·lia extermina els alans junt amb
llur rei Adac i els silings que hi havia a la Bètica"; vid. Hidaci (§ 2.27.1.d); sobre
Addac, vid. § 2.46.21

4.7. Compilatio cod, Matr. F 86.22 El foli 5 del còdex Matritensis bibl.
nat. F 86, saec. XII, conté un breu còmput cronològic de regnats (a partir dels
jutges d'Israel) i de les sis edats augustinianes, atribuït per error a Isidor (§ 4.17),
que dóna la sorprenent notícia -no esmentada per cap altra font- que "a Hispània hi
hagué dos reis dels alans".23

4.8. Continua tió Prosperí Havniensis.24 El còdex Havniensis bibl.
regiae antiquae n°454, saec. XII-XIH, que conté les cròniques de Jeroni (§ 2.29) i
Pròsper (§ 2.39), presenta, tant dins del text de Pròsper com al marge d'aquest, una
sèrie d'afegitons, en bona part manllevats d'Isidor (§ 4.17) i introduïts durant la
primera meitat del s. VII.

4.8.1. Al marge de dues entrades del text de Pròsper trobem aquestes
notícies:

a) durant el consolat d'Arcadi i Probus (any 406), "els vàndals, amb llur rei
Gunderic, després de travessar el Rin devasten tota la Gàl·lia en una cruel
persecució, en companyia dels alans, poble igual a ells en costums i ferotgia [sota

17 Chron. a. DXI547 (ed. MOMMSEN MGHAAIX, p. 653): [Alani et Wandali et Suevi Gallias
ingressi sum]
18 Chron. a. DXI 552 (ed. MOMMSEN MGH AA IX, p. 655): [Alani, Wandali et Suevi
Híspanlas ingressi era CCCCXLVI].
19 Chron. a. DXI 557 (ed. MOMMSEN MGH AA IX, p. 655): [Alani Carthaginiensem et
Lusitaniam sortiuntur: et pars Wandalorum qui Silingi dicebantur Baeticam insederunt: reliqui vero
Wandali cum Suevis Gallaeciam sortit i sunt.]
20 Chron. a. DXI 562 (ed. MOMMSEN MGHAA IX, p. 655): [occiso Ataúlfo apud Barcinonam
Valia regnat Gothis: qui mox pace cum Constantio patricio facía Alants et Wandalis, qui
Lusitaniam et Baeticam tenebant, bellum inferí.]
21 Chron. a. DXI 564 (ed. MOMMSEN MGH AA IX, p. 655): [Valia extinguit Alanos cum rege
eorum Addace et Silingos qui erant Baetica Wandali. J
22 Compilatio cod. Matr. F 86 (ed. Th. MOMMSEN MGHAA XI1894, p. 376 = Additamentum
Vu).
23 Comp. Matr. F 86 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 376): et ex Alanis fuere in Hyspania
reges II.
24 Continuatio Prosperi Havniensis (ed. Th. MOMMSEN MGHAA IX 1892, pp. 298-339); cf.
MGHAA IX, pp. 266-271; Eurasia 27.
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Arcadi i Probus, el dia abans de les calendes de gener de l'any 1162 de la fundació
de Roma]".25

b) durant el consolat d'Opilió i Vincomal (any 453), "Torismot, rei dels gots,
després de la mort del seu pare va sotmetre els alans amb una guerra".26

© Com observa COURTOIS 1955:38 n.3, l'any MCLXII ab urbe condita és
el 409, mentre que el (sisè) consolat d'Arcadi i el de Probus correspon al 406, data
confirmada per Pròsper (§ 2.39) i la tradició posterior. L'expressió secum in
comitatu Alanis ... collocatis suggereix potser una aliança alano-vándala des del
principi de la irrupció a les Gal-lies. El segon text informa de la submissió pel
visigot Thorismotus (r. 451-53) d'un grup d'alans sense determinar, probablement
el d'Orléans (cf. Jordanes §4.19.2.b & Gregori de Tours §4.14.1.b;
BACHRACH 1967:482 n. 24).

4.9. Cosmographie Anonyma.27 Un autor anònim del s. V/VI, conegut
per la tradició tardana com Ètic (Aethicus), va composar una cosmografía en dues
parts, a partir de les obres de Juli Honori (§ 2.28) i Orosi (§ 2.33), respectivament.

4.9.1. Dos passatges esmenten els alans:
a) el primer és una llista de pobles de l'oceà occidental plagada d'errors i

manllevada d'Honori (vid. § 2.28.1), que hom va completar amb nous etnònims
-turingis, alamans (potser en comptes dels luthungi d'Honori), hunnes, rugis,
etc.-, així com amb els habitants del limes Armoricianus o el mateix senat i poble de
Roma.28

b) en l'altre, trobem una còpia gairebé literal de la notícia que dóna la
Chorographia d'Orosi (vid. § 2.33.1) sobre els límits d'Europa.29

4.10. Discriptio Terrarum.30 Els fol. 57v-61r del còdex miscel·lani
Albigensis 29, saec. VIII, originari d'Hispània o potser de la Septimània, contenen
una breu "Descripció de la terra" extractada de la Chorographia d'Orosi, que
reprodueix literalment, amb alguns errors, el passatge d'aquella referent aAlania
(vid. § 2.33.l).31

25 Com. Prosp. 406 (ed. MOMMSEN MGH AA IX, p. 299): Wandali rege Gunderico transito
Reno totam Galliam crudeli persecution vastant collocatis secum in comitatu Alanis gente
moribus etferocitate aequali [Arcadia et Probo pridie kl. lanuarii. ab urbe condita armi MCLXII].
26 Com. Prosp. 453 (ed. MOMMSEN MGH AA IX, p. 302): Thorismotus rex Gothorum post
moríem patris Alanos (sálanos H) bello perdomuit.
27 Cosmographia Anonyma (ed. A. RIESE, GLM, Heilbronn 1878, pp. 71-103); LaíLií IV.2
124-125; Eurasia 30, 37,
28 Cosm. Anón. 1, 26 (ed. RIESE, GLM, p. 84):
Océanos occidentalis habet gentes:

Gippidas
Amolaos
¿maniónos
Quadi Vastos

limitem Armo-
ricianum
Marinos
Amsibarios
Langiones
Burgundiones

•\Gypeos
Hunnos
¿Salúdanos
¿Franciscanos

Ne Capi Dulos Rugós
Heñios Hasmos

Cotos Alanos
Turíngos Francos
Herulos Atañíannos
Sarmatas Tolosantes
Marcomannos gentes VIHI. po-
Langobardos pulum Narbo-
Suevos nensem qui

suní gentes VIHI
29 Cosm. Anón. 2, 21 (ed. A. RIESE, GLM, p. 95) = Oros. Hist. 1, 2, 52-53.
30 Discriptio Terrarum (ed. F. GLORIE CC CLXXV 1965, pp. 473-487).
31 Discr. Terr. 19 (foli 60r del còdex Albigensis 29 = ed. GLORIE CC CLXXV, p. 479): ab
oriente Alania est, in medio Dalia ubi et Gothya, deinde Germania est ubi plurimam partem Suevi
tenent; corum gentes sunt liiii.

¿Varros
Tungros
Bastemos
Carpi Cotos
Senatum popu-
lumque Romanum
gentemque togatam
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4.11. Ermenric.32 Una llarga carta del monjo Ermenric d'Ellwangen (ca.
814-874) a Grimald, abat de St. Gall, dedicada sobretot a qüestions gramaticals i
teològiques, conté alguns poemes, el darrer dels quals és un centó de la Periegesis
de Priscià i inclou els versos d'aquella que esmenten els alans (vid. § 4.27).33

4.12. [Fredegari].34 Sota el nom hipotètic de Fredegari, hom coneix una
crònica merovíngia en quatre llibres, redactada en un llatí «bàrbar» probablement
per tres autors diferents de la primera meitat del s. VII, en part mitjançant la
compilació de fonts anteriors com ara les obres de Jeroni (§ 2.29), Hidaci (§ 2.27)
0 Gregori de Tours (§ 4.14).

4.12.1. El capítol 50 del llibre segon conté extractes de la Chronica d'Hidaci
en els quals hom pot reconèixer, amb profusió d'errors, una còpia literal dels quatre
passatges d'aquell autor referents als alans (§ 2.27.1).35

4.12.2. Un segon passatge explica com "Crocus, rei dels vàndals, va sortir
dels seus dominis junt amb els sueus i els alans, cobejós de les Gàl·lies i seguint un
malvat consell de la seva mare, ja que li havia dit: «si vols dur a terme una gesta
nova i guanyar renom, destrueix tot allò que els altres han construït i mata tothom
que vencis; car no pots construir un edifici millor que els teus predecessors, ni dur a
terme cap gesta més gran amb la qual fer-te un nom». Aquell, travessant el Rin per
Mainz mitjançant un enginyós pont, primer devastà aquesta ciutat i delmà la seva
gent; després de fortificar totes les ciutats de Germania, arribà a Metz, on la muralla
es va esfondrar en desfermar-se un vent diví durant la nit i la ciutat fou presa pels
vàndals. Els habitants de Trier, però, es van salvar a l'amfiteatre de la seva ciutat,
que havien fortificat. Després, Crocus, recorrent totes les Gàl·lies amb vàndals,
sueus i alans, va destruir uns llocs per mitjà d'un setge i en va desvastar d'altres en
irrompre-hi enginyosament. I cap ciutat ni fortalesa de les Gàl·lies va salvar-se
d'ells. Però quan assetjaren Arles, Crocus fou capturat i encadenat per un soldat
anomenat Marí. I conduït a la pena capital per totes les ciutats que havia devastat, la
seva vida impía acabà amb la mort que li esqueia. Trasemund el va succeir en el
regne. Llavors els alamans van anar a la guerra contra els vàndals i, en convenir uns
1 altres que calia lliurar un combat singular, van enviar dos guerrers. Però aquell
que havia estat enviat pels vàndals fou vençut per l'alamà. I, vençuts, Trasemund i

32 Ermenricus Elwangensis (Episí. ad Grim. ed. E. DUEMMLER MGH Epist. V 1899, pp. 536-
579); LaíLiíMitt 1493-499 (esp. p. 498).
33 Ermen. Elwang. Epist. ad Grim. p. 87, v. 23-27 (ed. DUEMMLER MGH Episí. V, pp. 576-
577) = Prise. Perieg. 294-298.
34 Fredegarius (ed. B. KRUSCH MGH SRMII 1888, pp. 18-193); LatLitMitt 1223-227; falta a
Eurasia.
35 [Fredeg.] 2, 50 (ed. KRUSCH MGH SRM II, pp. 70-71): 75. an. regn. Arcadiae et Honoriae
Alani, Vandali et Suaevi Spanlos ingressi tercio Idus Octobris, Honorio et Theudosio, Arcadi filio,
consolebus. [...] An 16. Honoriae regni Gallicia Vandali occupant, et Suaevi in stremitate
succeduni. Alani Lusitania et Chartaginiense provincias, Wandali coinomento Silingi Bélicas
soráuntur. [...] 22. an. imperiae Honorie Adaulfits a patricio Constaníio pulsatur, ut, relicta
Narbona, Spanias peíiret. A quendam Gotho Barcilona iugulatur; cui successif Vallia in regno.
Cum patricio Consiantio pax mox facía, Alanis et Vandalis coinomento Sylingis in Lusitania et
Beteca sedentibus adversatur. [...] An. 27. Honoriae regni Wandali in Beteca per Valliam regem
plurímae suni extincti. Alani adeo caesi a Gothis, fortiter vallati Addacher regem ipsorum, pauci
qui superfiíerant, oblito regni nomine, Gunderico regí Wandalorum, qui in Gallicias resedebaí, se
patrocinio subiugaverunt.
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els vàndals, després de deixar les Gai-lies junt amb sueus i alans, com havien
acordat, atacaren les Hispànics i allà occiren molts cristians per la fe catòlica".36

© El text és una versió espuria de la invasió del 406; com indica COURTOIS
1955:44, Chrocus potser fou un personatge real, però no un rei dels vàndals, sinó
dels alamans, i a principis del s. IV (així [Aur. Vict.] Epit. 41, 3 Croco
Alamannorum rege, present el 306 a la investidura de Constantí; Greg. Tur. Hist.
Franc, l, 32-34 recorda també un rei alamà Crocus en temps de Valerià i Gal·liè,
ca. 253-60; cf. A. STEIN RE IV2 [1901] 1725; PLRE I 233); el fet que les
tradicions tardanes, especialment hagiogràfiques, semblen haver reduït la història de
les invasions a tres moments cabdals (les incursions alamanes del s. Ill, el pas del
Rin el 406 i l'atac d'Atila el 451) pot haver facilitat la seva transposició històrica.
Endemés, cap altra font no esmenta directament el pas de la invasió del 406 per
Trier (Treverí), Metz (Mettis) i Arles (Arelatum), tot i ser prou versemblant; Mainz
(Mogancia), en canvi, sí que sembla haver estat el primer lloc atacat; cf. el trajecte
dels bàrbars a Jeroni (§ 2.29.2). El text a partir de cui Trasemundus coincideix amb
Greg. Tur. Hist. Franc. 2, 2, que no esmenta els alans, parla d'un combat singular
entre un vàndal i un sueu (Suebi, id est Alamanni) a Galícia^sota Gunderic (406-
28), i, com Fredegari, creu erròniament que el rei que creuà a Àfrica fou Trasemund
(496-523), quan aquesta empresa fou obra de Geiseric (428-77).

4.13. Gesta episcoporum Neapolitanorum.37 Un autor anònim de
principis del s. IX va redactar un catàleg dels bisbes de Nàpols i va incorporar-hi
nombrosos extractes de fonts diverses fins a crear una mena de crònica universal,
que només ens ha conservat el còdex Vatic. 5007, s. IX, potser autògraf; en el
nostre cas, copia literalment de la crònica de Beda (§ 4.3.1.c) la notícia del pas dels
vàndals i els alans a Àfrica.38

4.14. Gregori de Tours.39 La Historia Francorum en deu llibres de Jordi
Florenci, més tard anomenat Gregori (ca. 540-594), bisbe de Tours (Turonum) des

36 [Fredeg.] 2, 60 (ed. KRUSCH MGH SRMII, p. 84): Chrocus rex Wandalorum cum Suaevis et
Alanis egressus de sedibus, Galleas adpetens, consilium matris nequissimam utens, dum ei
dixissei: 'se novam rem volueris faceré et nomen adquirere, quod alií aedificaverunt cuneta distruae
et populum, quem superas, totum interfice; nom nec aedificium meliorem a praecessorebus faceré
non potes ñeque plus magnam rem, per qua nomen tuum elevis', qui Renum Mogancia ponte
ingeniosae transiens, primum ipsamque civitatem et populum vastavit; deinde cunctasque civitatis
Germaniae vallons, Mettis pervenit, ubi murus civitatis divino noto per nocte ruens, capta est
civetas a Wandalis. Treverici vero in arenam huius civitates, quem munierant, liberati sunt. post
haec cunetas Galleas Chrocus cum Wandalis, Suaevis et Alanis pervagans, àlias ubsidione delivit,
aliasque ingeniosae rumpens, vastavit. Nec ulla civetas out caster ab eis in Galliis libérala est.
cumque Arélalo obséderait, Chrocos a Mario quaedam militae captus et vinculis constrictus est. qui
ductus ad poenam per universas civitates, quas vastaverat, impía vita digna morte finivit. cui
Trasemundus successit in rignum. Alamanni adversus Wandalos arma commovunt. uterque
consencieníes singulare certamen priliandum, duos miserunt. sed et ille qui a Wandalis missus est
ab Alamannos superator. victusque Trasemundus et Wandali, secundum placetum cum Wandalis,
Suaevis et Alanis de Gallias praetermissis Spanias adpetivit, ibique multas christianorum pro fide
catholica interfecit.
37 Gesta episcoporum Neapolitanorum (ed. G. WAITZ MGH SRL 1878, pp. 398-466);
LatLitMitt I 710-712.
38 Gesta episc. Neap. (ed. WAITZ MGH SRL, p. 407): effera gens Wandalorum, Alanorum et
Gothorum ab Hispaniis ad Africain transiens, omnia ferro, flammas, rapinis, simul et Arriana
impietate foedavit.
39 Georgius Florentius Gregorius Turonensis (Hist. Franc, ed. B. KRUSCH-W. LEVISON MGH
SRM 1.1 1937-51); LatLitMitt l 216-223; Eurasia 32.
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de l'any 572/3, és la primera obra històrica sobre un reialme germànic cristianitzat
que conservem, ja que les seves fonts no ens han pervingut.

4.14.1. Tres passatges de In Historia Francorum donen dades sobre els alans:
a) Gregori recull i transcriu fora de context una sèrie de notícies sobre els francs

provinents de l'obra històrica perduda de Renat Profutur Frigèrid (s. V), dues de
les quals esmenten els alans; l'una diu, en clara al·lusió a l'inici de la invasió del
406: "mentrestant, Respèndial, rei dels alans, tot i que Gòar s'havia passat als
romans, féu avançar el seu exèrcit des del Rin, mentre els vàndals, en lluita amb els
francs, es trobaven en un destret, ja que llur rei Godigisel havia mort i gairebé vint
mil dels seus havien caigut en combat; i tots els vàndals haurien estat anüiilats fins a
l'extermini, si no hagués vingut en ajut seu un gran nombre d'alans".40 L'altra fa
referència al setge de l'usurpador Constantí lu a Arles l'any 411 pel patrici
Constanci: "encara no era el quart mes de setge de Constantí, quan, d'improvís,
arriben missatgers de la Gàl·lia Ulterior, dient que Joví havia assumit el poder
imperial i que amenaçava els assetjadors amb burgundis, alamans, francs, alans i tot
un exèrcit".41

b) "Torísmod, de qui hem fet esment més amunt, va sotmetre els alans amb una
guerra, i ell mateix, tantost, després de moltes lluites i bregues, va morir ofegat i
degollat pels seus germans"; vid. Continuatio Prosperi Havniensis (§ 4.8.l.b) &
JordanesX§ 4.19.2.b).42

© És interessant notar que el rei dels alans (rex Alanorum) la vigília de la
invasió era Respèndial (§ 4.46), mentre que Goar (§ 3.25), sense cap títol, sembla
haver fet defecció del grup principal amb els seus partidaris (cf. COURTOIS
1955:41-2; COURCELLE 1964:81-2); gràcies a Olimpiodor (§ 3.15.1.5), sabem
que fou el mateix Gòar (rcóap TOU ' AXavoO), junt amb el burgundi Gintiari, qui va
proclamar emperador Joví a Montzen, a la Germania segona; els alans de l'exèrcit
d'aquest usurpador, doncs, han de ser els seus (cf. BACHRACH 1973:60-62;
PLRE H 621-22 s.v. lovinus 2).

4.15. Heiric.43 El principal treball d'Heiric (n. 841, t ca. 876), monjo del
monestir d'Auxerre, és una "Vida de sant Germà" (Vita S. Germani), que posa en
vers l'obra hagiogràfica anterior de Constanci de Lió (§ 2.23); un llarg passatge
(Vita S. Germ. 1-84) dóna una versió poètica de l'episodi en el qual Eci, "avorrit
dels costums i crims d'aquell poble arrogant [= els armoricans], va permetre als
rudes alans d'assolar-lo; llur rei era Èocar, més salvatge que cap bèstia" (vid.
Constanci de Lió § 2.23. l).44

40 Greg. Tur. Hist. Franc. 2, 9 (ed. KRUSCH-LEVISON MGH SRM 1.1, p. 55-56): interea
Respèndial rex Alanorum, Goare ad Romanos transgressa, de Rheno agmen suorum convertit,
Wandalis Francorum bello laborantibus, Godigyselo rege absumpto, aciae viginli ferme milibus
ferro peremptis, cunctis Vandalorum ad iniernilionem delendis, nisi Alanorum vis in tempore
subvenisset.
41 Greg. Tur. Hist. Franc. 2, 9 (ed. KRUSCH-LEVISON MGH SRM 1.1, p. 56): vixdum quartus
obsidionis Constantini mensis agebatur, cum repente ex ulteriore Gallia nuntii veniunl, lovinum
adsumpsisse ornatus regius et cum Burgundionibus, Alamannis, Francis, Alanis omnique exercitu
inminire obsedentibus.
42 Greg. Tur. Hist. Franc. 2, 7 (ed. KRUSCH-LEVISON MGH SRM 1.1, p. 50): Thorismodus,
cui supra meminimus. Alanos bello edomuit, ipsi deinceps post multas lites et bella a fratribus
oppraessus oc iugulatus interiit.
43 Heiricus (Vita S. Germ. ed. L. TRAUBE MGH PL III.2 1896, pp. 427-517); LatLüMilt 1499-
504.
44 Heiric. Vita S. Germ. 5, 15-17 (ed. TRAUBE MGH PL 111.2, p. 489):

pertaesus tumidae mores et crimina gent is 15
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4.16. Historia Langobardorum.45 El còdex de les lleis longobardes
Gothanus bibl. ducalis, s. XI, conté una versió de l'Origo gentis Langobardorum
(§ 4.25) amb molts afegits posteriors i una continuació que arriba fins als temps de
Carlemany i data del regnat del seu fill Pipinus (807-10); el passatge tocant a
l'expedició d'Odoacre contra els rugis (cf. § 4.25.1) és bàsicament el mateix, amb
lleugeres variants i nombrosos errors.46

4.17. Isidor.47 Nascut ca. 560 i bisbe de Sevilla (Hispalis) entre els anys
600-636, Isidor va dedicar-se a recollir tota l'erudició antiga i cristiana i la va
extractar en compendis amb el fi de servir a la instrucció del clergat i de la cort
visigoda d'Hispània, de manera que va esdevenir-ne un dels principals transmissors
durant l'alta Edat Mitjana.

4.17.1. La "Història dels gots, vàndals i sueus" (Historia Gothorum,
Wandalorum et Suevorum) conté algunes notícies sobre alans manllevades de fonts
anteriors (B = versió breu; L = versió llarga; per a l'aéra Hispaniae, cf. el comentari
a Hidaci§ 2.27.1):

a) [BL] "els alans, que dominaven els vàndals i els sueus, els va anihilar
[Vàl·lia] de tal manera, que en morir llur rei Àdac (§ 2.46), els pocs que l'havien
sobreviscut, un cop oblidat el nom de llur regne, es posaren sota el comandament
[B la protecció] de Gunderic, rei dels vàndals que residien a Galícia"; vid. Hidaci
(§ 2.27. l.d).48

b) [L] "els alans foren exterminats per la força dels gots"; resum del text
anterior.49

c) [L] "l'era 444 (any 406), dos anys abans de la presa de la ciutat de Roma,
esperonats per Estilicó, els pobles dels alans, sueus i vàndals, després de travessar
el Rin, irrompen a les Gàl·lics, esclafen els francs i avançant sense deturar-se
arriben fins al Pirineu; repel·lits d'Hispània durant tres anys per aquest obstacle i
pels germans Dídim i Verinià, romans molt nobles i poderosos, anaven errants per
les províncies veïnes de la Gàl-lia"; vid. Orosi (§ 2.33.2.d).50

vastandam rigidis tarnen permisü Alanis.
rex erat his Bochar belua crudelior otnni.

45 Historia Langobardorum (ed. G. WAITZ MGH SRL 1878, pp. 7-11); cf. MGH SÄL, p. 7;
Eurasia 36.
46 Hist. Lang. 3 (ed. WAITZ MGH SRL, p. 8): illo vero tempore exivit rex Odoacer de Ravenna
cum exercitu Alanorum, et venit in Rudilanda, et pugnavit cum Rugiis, et occidit Fewane rege
Rugorum, et secum mullos captivos in Italia adduxerunt. tune exierunt Langobardi de Pannonia, et
venerunt et habitaveruní in Rudilanda annos plurimos.
47 Isidorus (Hist. ed. Th. MOMMSEN MGH AA XI 1894, pp. 267-303 & C. RODRÍGUEZ
ALONSO, Las Historias de los Godos, Vándalos y Suevos de Isidoro de Sevilla, León 1975; Ep.
Sisen, ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 304; Orig. ed. W.M. LINDSAY SCBO I-II 1911;
Chron. ed. MOMMSEN MGH AA XI, pp. 424-481); LatLitMitt 152-70; Eurasia 33-34.
48 Isid. Hist. Goth. 22 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 276; RODRÍGUEZ ALONSO, p.
206): Alanos, qui Wandalis et Suevis potentabantur, adeo cecidit, ut extinció Atace (athace A utaco
P) rege ipsorum pauci qui superfuerant oblito regni nomine Gunderici régis Wandalorum, qui in
Gallicia resederanî, se regimini (patrocinio P) subiugarent.
49 Isid. Hist. Goth. 68 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 294; RODRÍGUEZ ALONSO, p.
284): Gothorum vigore Alant extincti sum.
50 Isid. Hist. Wand. 71 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 295; RODRÍGUEZ ALONSO, p.
288): aera CCCCXLIIII ante biennium inruplionis Romanae urbis excitatae per Süliconem gentes
Alanorum, Suevorum et Wandalorum transiecto Rheno Gallias inruunt, Francos prolerunt
directoque Ímpetu ad Pyrenaeum usque perveniunl, cuius óbice per Didymum et Verinianum
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d) [B] "els [L] "l'era 446 (any 408), els vàndals, alans i sueus, en
vàndals, junt amb ocupar les Hispànics, cometen matances i devastacions en
els alans, penetren llurs cruentes corredisses, incendien les ciutats i esgoten
ensems a les els seus recursos amb el saqueig, de tal manera que a
Hispànies" ; causa de la fam fou devorada pel poble carn humana" ;
cf. Hidaci (§ 2.27.1.a).51

e) [L] "l'era 449 (any 411), després del terrible flagell de les plagues amb les
quals fou assolada Hispània, els bàrbars, moguts a acordar un pacte per
misericòrida del Senyor, es reparteixen per sorteig les seves províncies per a
prendre'n possessió. [BL] Els vàndals i els sueus, doncs, ocupen Galícia, els alans
les províncies Lusitània i Cartaginesa, i a més als vàndals anomenats silings els toca
en sort la Bélica"; vid. Hidaci (§ 2.27.1.b).52

f) [B] "els sueus, a les ordres de [L] "l'era 446 (any 408) els
llur rei Hermeric, van penetrar a les sueus, sota llur príncep Hermeric,
Hispànies amb alans i vàndals l'era van penetrar a les Hispànies en
497 (error per 446). Aquests ocupen companyia d'alans i vàndals i ocupen
Galícia amb els vàndals"; tota Galícia amb els vàndals";
vid. Hidaci (§ 2.27.1.a-b).53

g) cal afegir aquí un passatge d'una carta d'Isidor al rei visigot Sisenand (r. 631-
36), \adedicatioHistoriarum, potser apòcrifa: "com que ens demanares que arribés a
coneixement teu l'origen dels gots, hispans, sueus, vàndals i alans i de quina
manera van governar Hispània, hem dirigit la nostra tasca en aquest sentit, en la
mesura en què podem explicar-ho breument per escrit a la teva Caritat".54

© Tots els passatges de la "Història" són paràfrasi o fins i tot còpia literal de
les seves fonts; sobta, però, la datació de la invasió d'Hispània l'any 408 (aera
CCCCXLVI), com en la Chron. a. DXI (§ 4.6.3.b), en comptes del 409; cal
pensar, però, en un error per CCCCXLVII; cf. GROSSE 1947:38; COURTOIS
1955:51 n. 4.

Romanos nobilissimos et poîentissimos fratres ab Spania tribus annis repulsi per circumiacentes
Galliae provincias vagabaníur.
51 Isid. Hist. Wand. 72 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 295; RODRÍGUEZ ALONSO, p.
290):
Wandali cum Álanis aera CCCCXLVI Wandali, Alani et Suevi Spanias occupantes neces
et Suevis pariter vastationesque cruentis discursibusfaciunt, urbes incendunt, substantiam
Spanias ingrediuntur. direptam exhauriunt, ita ut humanae carnes vi famis devorarentur a

populis.
52 Isid. Hist. Wand. 73 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 296; RODRÍGUEZ ALONSO, p. 290-
292): aera CCCCXLVIIIIpost plagarum diram pemiciem, quibus Spania caesa est, tandem barban
ad pacem ineundam deo miserante conversi sorte in possessionem sibi eius provincias dividunt.
Galliciam enim Wandali et Suevi occupant. Alani Lusitaniam et Carthaginensem provincias,
Wandali autem cognomine Silingi Baeticam sortiuntur.
53 Isid. Hist. Suev. 85 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 300; RODRÍGUEZ ALONSO, p.
310):
Suevi duce Hermerico rege cum Alanis et aera CCCCXLVI Suevi principe Hermerico
Wandalis simul Hispanias ingressi sunt aera cum Alanis et Wandalis simul Spanias
CCCCXCVII. hi Galliciam cum Wandalis ingressi sunt atque omnem Galliciam cum
occupant. Wandalis occupant.
54 Isid. Ep. Sisen, (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 304): quia de origine Gothorum
Hispanorum Suevorum Vandalorum etAlanorum et qualiter rexerunt Hispaniam libi fieri notitiam
postulasti, in huius parte duximus laborandum atque tuae karitati prout possumus id scribendo
breviter explanare.
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4.17.2. Dues breus notícies de les Chronica maiora també esmenten els alans:
a) el 5606 AM (406 dC), "els gots ataquen Itàlia, els vàndals i els alans les

Gàl·lies"; cf. Pròsper (§ 2.39).55

b) "vàndals, alans i sueus ocupen les Hispànies"; cf. Hidaci (§ 2.27.1.a).56

4.17.3. La principal obra d'Isidor són els vint llibres de les "Etimologies"
(Origines seu Etymologiae), on tracta de tot el saber del seu temps; tres passatges
ens interessen:

a) "més enllà del Danubi flueix el riu Lanus, del qual han pres nom els alans, tal
com els pobles que viuen a la riba del riu Leman són anomenats alemanys".57

b) "la primera regió d'Europa és l'Escítia inferior, que, arrencant de les llacunes
Meòtides, s'estén per entre el Danubi i l'oceà septentrional fins a la Germania; hom
anomena generalment aquesta terra Barbárica, a causa dels pobles bàrbars que
l'habiten. La seva primera part és l'Alània, que s'estén fins a les llacunes Meòtides;
després d'aquesta ve la Dàcia, on també hi ha la Gòtia; a continuació, la Germania,
la major part de la qual van poblar els sueus"; adaptació d'Orosi (§ 2.33.1).58

c) en parlar de la indumentària de diferents pobles, Isidor esmenta el fet que "els
alans es distingeixen per llurs cimeres punxegudes";59 més endavant, en tractar
d'alguns trets peculiars de cadascun, afegeix: "els alans resten ineptes sense
cavalls"; cf. Amm. 31, 2, 20 (§ 2.18.2).«>

© El primer text dóna etimologies populars; mentre que el riu Lanus és una
incògnita (cf. però § 13.10; per a l'etimologia correcta d'Alani, § 1.1.2), Alemanni
significa "tots els homes" (cf. "alle Männer"). Cap altra font no esmenta "cimeres
punxegudes" (apices fastigiati) entre els alans.

4.18. lulii Valerii epitome.61 L'historiador africà Juli Valeri Alexandre
Polemi (s. IV) va redactar ca. 310/30 una versió llatina (Res Gestae Alexandrí
Macedonis) de la "Història d'Alexandre" del Pseudo-Cal·lístenes, que va donar lloc
al seu tom a un epítom anònim del s. Vni-IX (Epitoma Zacheriana, del seu primer
editor J. Zacher), de gran difusió en època medieval. Un passatge d'aquest dóna
una llista de pobles que es van revoltar contra el savi egipci Nectanabus, això és, el
faraó Nectaneb II (ca. 360-341 aC), considerat per la tradició tardana veritable pare
d'Alexandre: "indis, àrabs i fenicis, parts i assiris, i també escites, alans,

55 Isid. Chron. 368 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 471): Gothi llaliam, Wandali atque Alani
[alamanni M1] Gallias adgrediuntur.
56 Isid. Chron. 373a (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 471): Wandali quoque, Alani et Suevi
Spanias occupant.
51 Isid. Orig. 9, 2, 94 (ed. LINDSAY SCBO I): Lanus fluvius fertur ultra Danubium, a quo Alani
dicti sunt, sicuí etpopuli inhabitantes iuxía Lemannum fluvium Alemanni vocantur.
58 Isid. Orig. 14, 4, 3 (ed. LINDSAY SCBO II): prima Europae regió Scythia inferior, quae a
Maeotidis paludibus incipiens inter Danubium et Oceanum septentrionalem usque ad Germaniam
porrigitur; quae terra generalüer propter barbaras gentes, quibus inhabiíatur, Barbárica diciíur. huius
pars prima Alania est, quae a Maeotidis paludibus peningit; post hanc Dada, ubi et Gothia; deinde
Germania, ubi plurimam parlem Suevi incoluerunt.
59 Isid. Orig. 19, 23, 6 (ed. LINDSAY SCBO II): eminent apicibus fastigiatis Alani.
60 Isid. Orig. 19, 23,7 (ed. LINDSAY SCBO II): sine equis inertes extant Alani.
61 lulü Valerii epitome (ed. M. ROSELLINI BT1993); LatLit IV.l 47-50; PLRE I 709-710 ¿.v.
Polemius 3; Eurasia 21.

93



IV. Fonts llatines medievals

osidoraconts, sers i caucons, ibers, agriòfags, eunomites i tots els pobles bàrbars
de l'orient"; cf. BACHRACH 1973:16 (inexacte).62

4.19. Jordanes.63 D'origen got o ala (vid. § 4.19.3.C), potser bisbe de
Crotona, Jordanes (s. VI) va escriure una "Història dels gots" (De origine
actibusque Getarum, §§ 4.19.1-3), extractada de l'obra homònima perduda de
Cassiodor (§ 4.5), de gran valor documental, tot i que no tant per mèrits propis com
pel fet que les seves fonts no ens han pervingut, així com una "Historia Romana"
(De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum, § 4.19.4).

4.19.1. Vet aquí els passatges del De origine actibusque Getarum referents a
alans i roxolans des dels orígens llegendaris del poble got fins a l'època d'Atila
(Get. 1-177):

a) el rei got Escòril va regnar durant quaranta anys a la Gothia: "aleshores
limitaven amb ella -els antics l'anomenaven Dàcia, ara en diuen Gepídia- a l'oest
els roxolans, a l'est els iàzigues, al nord sàrmates i basternes i al sud les aigües del
riu Danubi; car els iàzigues estaven separats dels roxolans només pel riu Alut".64

b) Maximí, "nat a Tràcia de progenitors de la més baixa condició, d'un pare got
de nom Mica i d'una mare alana que s'anomenava Ababa, després de regnar un
trienni (235-38), com que va empunyar les armes contra els cristians, va perdre
alhora l'imperi i la vida".65

c) els hunnes "van travessar aquell gran aiguamoll [= la Meòtida] i allí van
saquejar, com un remou' humà, alpídzurs, acíldzurs, itímars, tuncarsos i boïscs, que
vivien a les ribes d'aquesta Escítia. També van subjugar els alans, semblants a ells
en la lluita, però de diferents naturalesa, gènere de vida i aspecte, extenuant-los amb
constants combats".66

d) "els vàndals i els alans, que, com hem dit més amunt, s'havien instal·lat a
ambdues Pannònies amb l'autorització dels emperadors romans, per por dels gots,
creient que no hi estarien segurs si aquells tornaven, van passar a les Gàl·lies. Més
tard, però, fugint de les Gàl·lies, que havien conquerit no molt abans, van
recloure's a Hispània".67

62 lui Val. epit. 2 (ed. ROSELLINI BT, p. 2): Indos, Arabes Phoenicesque, Parthos et Assyrios,
nee non et Scythas, Alanos, Osydoracontas, Seres atque Caucones, Hiberos, Agriophagos,
Eunomitas et quaecumque sunt orientis barbarae gentes.
63 lordanes (Get. ed. F. GIUNTA & A. GRILLONE, Roma 1991; Get. & Rom. ed. Th.
MOMMSEN MGHAA V.l 1882); LalLit IV.2 115-120; Eurasia 31-32.
64 lord. Get. 74 (ed. GIUNTA-GRILLONE, p. 34; MOMMSEN MGH AA V.l, p. 75): quam
(Daciam appellavere maiores, quae nunc Gepidia dicitur) tune ab oriente Roxolani [Aro- (Are-
A)abAWo. Arozo- c], ab occasu lazyges, a septemtrione Sarmatae ei Bastemae, a meridie amnis
Danubiifluenta terminabant: nam lazyges ab Roxolanis Aluto tantumfluvio segregantur.
65 lord. Get. 83 (ed. GIUNTA-GRILLONE, p. 38; MOMMSEN MGH AA V.l, p. 78): ex
infimis parentibus in Thracia natus, a patre Gotho nomine Micca, maire Alana quae Ababa
dicebatur, is triennio regnans, dum in Christianas arma commoveret, imperium simul et vitam
amisit.
66 lord. Get. 126 (ed. GIUNTA-GRILLONE, p. 55; MOMMSEN MGH AA V.l, p. 90): nam
mox ingentem illam paludem transierunt, ilico Alpidzuros Acildzuros ¡timaros Tuncarsos et
Boiscos, qui ripae istius Scythiae insidebant, quasi quidam turbo gentium rapuerunt. Alanos
quoque pugna sibi pares, sed humanitate, victu formaque dissimiles, freqüenti certamine fatigantes
subiugaverunt.
67 lord. Get. 161-62 (ed. GIUNTA-GRILLONE, p. 69; MOMMSEN MGH AA V.l, p. 100):
nam Vandali et Alani, quos superius diximus permissu principum Romanorum utramque
Pannoniam residere, nee ibi sibi metu Gothorum arbitrantes tutumfore si reverterentur, ad Gallias

94



IV. Fonts llatines medievals

© [a] El rei got llegendari Scorylus és, segons lord. Get. 76, anterior a
Domicià (81-96), però la descripció dels límits de la futura Gothia (Dada, Gepidia)
s'ajusta més a la segona meitat del s. n (cf. Cassi Dio § 3.4.2). L'Alutus és el riu
Oït; cf. el limes Transalutanus, que separava la Dàcia inferior dels roxolans; és
incert, però, si després de la pèrdua de la província l'Oït fou frontera entre aquests,
a l'est, i els iàzigues, a l'oest (cf. N. VULIÖ RE LXi [1914] 1191; E. DIEHL RE
S VII [1940] 1197; TAVO B V 8 & 11). [b] Vid. Historia Augusta (§ 2.9.1.d),
font aquí a través de la Hist. Rom. perduda de Símmac. [c] Jordanes és l'únic
autor, després d'Ammià (§ 2.18.3.a), que informa de la submissió dels alans pels
hunnes; sembla lògic veure en l'antioquè la font del passatge, si el comparem amb
Amm. 31, 2, 21 Halani... Hunisque per omnia suppares, verum victu mitiores et
cultu (cf. ALTHEIM 1959-62[I]:347); els altres pobles, considerats per l'ed.
MOMMSEN «gentes Hunnorum», provenen de Prise de Fanion (cf. ByzTurc II
71, 92, 130, 268 s.v. 'AjuXCoupoi, BOÍOKOI, 'I-ri'napoi, Touvaoupeç; Zacaries el
Rètor § 14.8.1; sobre Prise, § 4.19.2). [d] Quos superius diximus remet a lord.
Get. 115, on explica la presumpta arribada a Pannònia sota Constantí (307-37) de
vàndals (no d'alans) expulsats de Dàcia pel rei got Geberich (cf. COURTOIS
1955:34 n. 6); els alans hi arribaren només ca. 380/85 sota l'empenta dels hunnes
(cf. Pacat § 2.34.1.b).

4.19.2. L'activitat del rei hunne Atila ocupa un lloc destacat a Get 178-258,
sovint precedida per la postil·la ut Príscus refert, que remet a l'avui perduda
"Història bizantina i dels fets d'Atila" ( lo-ropía BuÇotvTiaKfi KOÍ rà KOT ' A-rrïíXav)
obra de Prise de Pànion (s. V), que Jordanes cita a través de Cassiodor:

a) poc abans de la gran batalla dels Camps Catalàunics (451) entre els hunnes
d'Atila i el general romà Eci, "Sangíban, rei dels alans, torbat d'espant per
l'imminent, feia comptes de passar-se a Atila i de transferir a la seva autoritat la
ciutat d'Aureliana, a la Gàl·lia, on es trobava llavors. Quan Teodoric i Eci van
adonar-se'n, bastiren grans terraplens defensius en aquesta ciutat abans que arribés
Atila, vigilaren el sospitós Sangíban i el col·locaren al centre de la formació, entre
les tropes auxiliars, amb el seu poble".68 Malgrat aquest imprevist i uns auspicis
funestos, el vaticini de la mort d'un dels cabdills enemics, que hom va creure referit
a Eci, va animar Atila a presentar batalla; en el bàndol imperial, "Teodoric ocupava
l'ala dreta amb els visigots i Eci l'esquerra amb els romans, i col·locaren al centre
Sangíban, que, com hem dit abans, comandava els alans, mirant, per precaució
militar, que les tropes lleials el flanquegessin, ja que no confiaven gaire en les seves
intencions".69 Després d'una escaramussa inicial desfavorable als hunnes, Jordanes
posa en llavis d'Atila un discurs que valora per igual l'efectivitat dels aliats bàrbars
d'Eci: "vosaltres, lluiteu amb ànim resolt, com soleu, i, menyspreant llurs rengles,
ataqueu els alans, arremeteu contra els visigots; ens serà possible cercar una ràpida

transieruní. sed mox a Galliís, quas ante non mulíum tempus occupassent, fiigientes, Hispània se
reduserunt.
68 lord. Get. 194 (ed. GIUNTA-GRILLONE, p. 82; MOMMSEN MGH AA V.l. p. 108):
Sangibanus namque rex Alanorum, metu ßtlurorum perterritus, Attilae se tradere pollicetur et
Aurelianam civitatem Galliae, ubi lune consisiebaí, in eius iura transducere. quod ubi Theodoridus
et Aetius agnoverunt, magnis aggeribus eandem urbem ante adventum Attilae struunt,
suspectumque custodiunl Sangibanum et ínter suos auxiliares medium statuunt cum propria gente.
69 lord. Get. 197 (ed. GIUNTA-GRILLONE, p. 83; MOMMSEN MGH AA V.I, p. 109):
dextrum itaque cornu cum Vesegothis Theodoridus tenebat, sinistrum Aetius cum Romanis,
collocantes in medio Sangibanum, quern superius retulimus praefuisse Alanis, providentes
cautione militari, uteum, de cuius animo minus praesumebant.fideliumturbae concluderent.
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victòria allà on el combat està en joc".70 En començar la lluita oberta, però, cau
mort el rei Teodoric, víctima, en comptes d'Eci, del presagi dels endevins hunnes:
"aleshores, els visigots, separant-se dels alans, atacaren les caterves d'hunnes, i
gairebé haurien mort Atila, si aquest, previsor, no hagués fugit abans i s'hagués
tancat amb els seus de seguida dins de l'estacada del campament, que havia envoltat
amb els carros".71

b) l'any 452, refet de la «derrota» dels Camps Catalàunics, Atila va envair Itàlia,
prenent, entre altres ciutats, Aquileia i Mediolànum, però va retirar-se davant
l'ambaixada del papa Lleó; després, va exigir tribut a l'emperador d'orient Marcià
(450-57). Segons Jordanes, llavors va marxar de nou a les Gàl·lies: "car, retornant
per camins diferents dels anteriors, va decidir sotmetre a la seva autoritat una part
dels alans establerta a l'altra banda del riu Líger, a fi de suposar una amenaça més
terrible canviant el curs de la guerra per mitjà d'ells. Així doncs, sortint de les
províncies de Dàcia i Pannònia, on vivien aleshores els hunnes junt amb diversos
pobles sotmesos, Atila va dirigir el seu exèrcit contra els alans. Però Torismund, rei
dels visigots, intuint l'estratagema d'Atila amb no menys sagacitat, s'arribà als
alans a tota velocitat i allí, ja preparat, féu front a les maniobres del nouvingut Atila.
I, entaulat un combat gairebé igual a l'anterior dels Camps Catalàunics, el va privar
de tota esperança de victòria, el va repel·lir, foragitat de les seves posicions sense
triomf, i el va forçar a fugir als seus dominis. Així, el famós Atila, senyor de moltes
victòries, mentre cercava esborrar la fama del seu destructor i dissipar el record
d'allò que havia sofert abans dels visigots, va patir una segona derrota i es retirà
sense glòria. Endemés, Torismund, un cop rebutjades les caterves hunnes pels
alans, va anar-se'n a Tolosa sense cap baixa entre els seus".72

© [a] Segons el Chronicon Pithoeanum (§ 4.6.2.C), uns alans sense cabdill
conegut ocupaven l'any 442 terres de la Gàl·lia Ulterior en virtut d'un foedus
conclòs amb Eci; és lògic, doncs, veure en la banda de Sangibanus (§ 4.48), si més
no, una part del mateix grup, amb seu a Orleans (Aureliana). Llur paper a Châlons
(Campi Catalaunici /Mauriaci) no sembla haver estat destacat, per bé que, segons
BACHRACH 1973:65-66, "Jordanes's pro-Gothic sentiments encouraged him to
make the Visigoths heroes at the expense of the Alans to whom they were hostile";
en tot cas, llur presència -tot i suspectes- al centre de la formació romana estava
destinada a frenar l'escomesa del cos d'élite hunne (cf. Get. 198 in medio Attila
cum suis fortissimis locaretur); cf. BOCK 1992:255-63. [b] El segon passatge és

70 lord. Get. 205 (ed. GIUNTA-GRILLONE, p. 85; MOMMSEN MGH AA V.l, p. 110): vos
confligite perstantibus animis, ui soletis, despicieníesque eorum aciem Alanos invadiîe, in
Vesegothas incumbite: inde nobis erit citam victoriam quaerere, unde se continet bellura.
71 lord. Get. 210 (ed. GIUNTA-GRILLONE, p. 86; MOMMSEN MGH AA V.I, p. Ill): tune
Vesegothae, dividentes se ab Alanis, invadunt Hunnorum catervas, et pene Attilam trucidarent, nisi
providus prius fiígisset, et se suosque ilico intra saepta castrorum, quae plaustris valíala habebat,
reclusisset.
72 lord. Get. 226-228 (ed. GIUNTA-GRILLONE, pp. 92-93; MOMMSEN MGH AA V.I, pp.
115-116): nam per dissimiles anterioribus vias recurrens, Alanorum paríem, trons flumen Ligeris
considentem, statuit suae redigere dicioni, quaíenus mulata per ipsos belli face terribilior
immineret. igitur a Dada et Pannònia provinciis, in quibus tune Hunni cum diversis subditis
nationibus insidebant, egrediens Attila in Alanos movit procinctum. sed Thorismund rex
Vesegotharum, fraudem Attilae non impari subtilitate praesentiens, ad Alanos tota velocitate prius
advenií, ibique supervenientis Attilae iam motibus praeparatus occurrit. consertoque proelio pene
simili eum leñare, ut prius in campis Catalaunicis, a spe removit victoriae, fugatumque a partibus
suis sine triumpho remittens, in sedes proprias fugere compulit. sic Attila famosus et multarum
victoriarum dominus, dum quaerítfamam perditoris abicere et quod prius a Vesegoíhis pertuleraí
abolere, geminatam sustinuit ingloriosusque recessit. Thorismund vero, repulsis ab Alanis
Hunnorum catervis sine aliqua suorum lesione, Tolosam migravit.
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absurd- una nova batalla contra Atila, quasi igual a l'antenor, on només lluiten els
alans a major glòria dels gots; probablement, cal veure-hi una versió corrupta de la
notícia que el rei visigot Torismund va sotmetre l'any 453 uns alans -com recorden
la Cont Prosperi (§ 4.8.1.b) & Gregori de Tours (§ 4.14.1.D)- que no poden ser
sinó el srup "a l'altra banda del Loira" (trans flumen Ligeris), és a dir, els
d'Orléans; cf. COURTOIS 1955:47 n. 3; en opinió de THOMPSON 1963:124-25,
Torismund hauria aprofitat la invasió d'Itàlia per Atila per a guanyar territori a costa
dels federats alans. Cal desestimar BACHRACH 1973:66-68 & BOCK 1992:272,
que n'accepten la historicitat.

4.19.3. La part final de l'obra (Get. 259-316) encara conté notices de gran
interès:

a) "per ordre de l'emperador d'orient Marcià (450-57), Majoria (457-61) va
assumir el govern de l'imperi d'occident, però tampoc no va regnar molt de temps:
mentre dirigia el seu exèrcit contra els alans, que atacaven les Gàl·lies, fou mort a
Dertona (Tortona), vora el riu anomenat Hira. S'emparà de la seva dignitat Sever
(461-65), que va morir a Roma al tercer any del seu regnat. En veure-ho,
l'emperador Lleó (457-74), que havia succeït Marcià a l'imperi d'orient, designant
el seu patrici Antemi (467-72) el va establir com a príncep a Roma; i en arribar-hi,
aquest envià contra els alans el seu gendre Ricímer, un home distingit i aleshores
gairebé l'únic amb un exèrcit a Itàlia, que va anihilar un gran nombre d'alans i el
seu rei Beorgor, vençuts ja al primer combat".73

b) mort Atila (453), Ardaric, rei dels gèpides, va revoltar-se contra els fills
d'aquell i va enfrontar-se als hunnes i llurs aliats en la batalla del riu Nedao, a
Pannònia; segons Jordanes, "allà crec que hi hagué un espectacle admirable, on era
possible veure el got lluitant amb llances, el gèpida forassenyat amb l'espasa, el
rugi trencant dards a les seves ferides, el sueu distingir-se amb el còdol i l'hunne
amb la sageta, l'ala formar la línia amb una armadura pesada i l'hèrul amb una de
lleugera".™

c) després de la batalla del riu Nedao, alguns grups bàrbars sol·licitaren
assentaments a l'emperador: "els escirs i els sadagaris, i certs alans amb el seu cap,
anomenat Candac, van rebre l'Escítia menor i la Mèsia inferior. Pària, pare del meu
pare AJanoviamut, és a dir, el meu avi, fou secretari de Candac mentre aquest va
viure; igualment, jo, Jordanes, tot i ser illetrat, vaig ser secretari, abans de la meva
conversió, del fill de la seva germana, Gúntig, també anomenat Baza, cap de la
milícia, fill d'Andag, nét d'Andela i descendent del llinatge dels àmals11.75

7310ra Get' 236 (ed- GIUNTA-GRILLONE, PP- 96-97; MOMMSEN MGHAAV.l, p. 118)]
lussu Marciam imperatoris orientalis, Maiorianus occidentale suscepit imperium gubemandum, sed
enpse non diu régnons: dum contra Alanos, qui Gallias infestaban!, movisset procinctum, Dertona
iwaajiuvium Hira cognomento occiditur. cuius locum Severus invasit, qui tertio anno impertí sui
Komae obiit. quod cernens Leo Imperator, qui in Orientali regno Marciano successerat,
„„„T"1 Patnaum smm ordinans, Romae principem destinava, qui veniens ilico, Recimerem,
ítoiKm1"""- C0ntm, Alanos direxií> virum egregium et pene tune in Italia ad exercitum
ZMC qUl e! mulMudinem Alanorum et regem eorum Beorgum, in primo siatim certamne
supéralos, intemecione prostravit.

I~" "" "'1 W- GIUNTA-GRILLONE, p. 107; MOMMSEN MGH AA V.l. p. 125): «<""
-eor fuisse spectaculum, ubi cerneré erat contis pugnantem Gothum, ensefurentem

M vulnere suo Rugum tela frangentem, Suavum lapide, Hunnum sagitta praesumere,
avi, Herulum levi armatura aciem struere

126V &w vL26 '̂ GIUNTA-GRILLONE, pp. 109-110; MOMMSEN MGH AA V.l. P-
^eríorè^ueJL< 8anit et CMÍ Akmon"n cum duce suo nomine Candac- Sc>'thíam min°?«SSL^maCCeperml cuiu^andacisAlanoviamuthis patris mei genitor Paria, ide«

avus, notanus, quousque Candac ipse viveret, fuit; eiusque gemanaefdii Gunthigis, qui et
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© [a] Tant els Fasti Vindobonenses (§ 2.26) com Marcel·lí (§ 4.22.1.c),
Cassiodor (§ 4.5.1.b) i Pau Diaca (§ 4.26.1.h) daten l'episodi de Beorgor l'any
464 (consolat de Rustici i Olibri), mentre que per a Jordanes no és anterior al 467
(entronització d'Antemi); la coincidència de la resta de la tradició i altres errors del
text (Majoria fou reconegut per Lleó, no per Marcià; Libi Sever no regnà tres anys,
sinó quatre) fan preferible la primera data (cf. PLRE II 224, 944 s.v. Beorgor,
Ricimer 2). El més lògic (si hem de creure Jordanes) és identificar el grup de
Beorgor amb el que assolà les Gàl·lics sota Majoria (cf. BACHRACH 1973:33);
per a al·lusions a alans en temps de Majoria i Antemi, Sidoni Apol·linar (§ 2.41.1-
2). [b] L'anàlisi que ALTHEIM 1959-62[IV]:340-43 fa d'aquest passatge, una
enumeració de pobles que cal manejar amb precaució, és excessiva; no hi ha cap
evidència concloent que els alans lluitessin al bàndol hunne. La batalla pot datar-se
ca. 455 (cf. PLRE II 138; BOCK 1992:287), però la localització del riu Nedao
(hàpax) és incerta (cf. M. FLUSS RE XVI2 [1935] 2171-2 s.v.). [c] El grup de
Candac (§ 4.43) prové de la desintegració de l'imperi hunne a mitjan s. V; els seus
vincles matrimonials amb el casal ostrogot dels Amali són molt il·lustratius, ja que
la germana de Candac va casar-se amb Àndag, segons Get. 209, autor de la mort
del rei visigot Teodoric a la batalla dels Camps Catalàunics (cf. § 4.19.2.a); si
Candac no és un escir (així PLRE n 256-57 s.v. Candac 1), sinó un ala, com
semblen suggerir el nom de l'avi de Jordanes Alanoviamuthis (§ 4.42) i la
puntuació de l'ed. GIUNTA-GRILLONE, alguns alans podrien haver lluitat també
al costat d'Atila; la unió de bandes alanés i ostrogodes està documentada des
d'Hadrianòpolis (cf. Ammià § 2.18.3.d). Quant a Jordanes, ALTHEIM 1959-
62[V]:27 creu que no hauria estat got, sinó ala; així mateix, GIUNTA 1988:117, tot
i considerar ambdues hipòtesis plausibles, afegeix: "crediamo, cioè, che Jordanes
sia stato effettivamente alano, ma il suo sentimento nazionalistico lo avrà spirito a
sentirsi goto".

4.19.4. Les dades que conté la "Història Romana" són de poc valor:
a) "Maximí, d'origen gòtic, nat d'un pare [got], Mica, i d'una mare alana,

Ababa" et cet.; vid. Jordanes (§ 4.19.1.b).76

b) "mentre durant el seu regnat [Gal·liè (254-68)] es lliurava a la dissipació en
demesia i no acomplia cap acte de valor, els parts devastaren Síria i Cilícia, els
germans i els alans, saquejant les Gàl·lics, arribaren fins a Ravenna, els gots
devastaren Grècia, els quades i els sàrmates envaïren les Pannònies, i de nou els
germans ocuparen les Hispànics".77

c) la llegenda de la traïció d'Estilicó, còpia literal amb lleugeres variants i alguns
errors del text de Marcel·lí (§ 4.22.1.b).78

© Com va demostrar l'ed. MOMMSEN (p. 36 n. 1), la font del segon
passatge és Hier. Chron. 2277 Gallieno in omnem lasciviam dissoluto Germani
Kavennam usque venerunt & 2278 Alamanni vastatis Galliis in Italian transiere.
una ratzia alana al nord d'Itàlia a mitjan s. III no té cap sentit i cal pensar en un

een n atur' "^Si^ri militum, filii Andagisfilii Andelae de prosapia Amalorum descendentis,
'«In H iUamvis a^"matus, lardones, ante conversionem meam notariusjui.
Miren ÀhT' 28A(ed- MOMMSEN MGH AA V.l. p. 36): Maximinus genere Gothico, pâtre
^tc^Ab^aque Alana genitus maire.

"**' D->m. 287 (ed. MOMMSEN MGH AA V.l. p. 37): sed dum nimis in regno lasciviret nec
ageret, Parthi Syriam Ciliciamque vastaverunt, Germani et Alani Gallias depraedantes

usque venerunt, Greciam Gothi vastaverunt. Ouadi et Sarmaíae Pannonias invaserunt.
Ravennamu »ynam ^tiiciamque vastaverunt, Germani et Alani Gallias depraedantes
Germani r,,™^*™™1*' Greciam Gothi vastaverunt, Quadi et Sarmaíae Pannonias invaserunt,
jgwanirursusSpaniasoccupaverunt

ord. Rom. 322 (ed. MOMMSEN MGH AA V.l. p. 41) = Marcellin. 408, 1.
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error (de Jordanes o de la tradició) A/am per Alamanni, i oblidar B ACHRACH
1973:15 n. 31.

4.20. Liber Historiae Francorum.19 Un neustrià anònim va emprendre
el 727 (sisè any del rei Teodoric IV) la redacció d'un llibre sobre l'origen i història
dels francs, escrit en mal llatí, però d'un cert valor a causa de la manca d'altres
fonts.

4.20.1. Després de recordar la llegenda de l'origen frigi (troià) dels francs i
llur arribada a Pannònia, on fundaren la ciutat de Sicambria, el text de la recensió A
segueix: "en aquell temps, el poble dels alans, pervers i molt dolent, es revoltà
contra l'emperador romà Valentinià. Llavors, aquest va traslladar el seu exèrcit, una
gran host, des de Roma, es dirigí contra ells, hi emprengué una guerra i els vence i
derrotà completament. Aquells, doncs, van fugir delmats més enllà del riu Danubi i
van entrar en els aiguamolls de la Meòtida. Però l'emperador digué: «a aquell qui
pugui entrar en aquests aiguamolls i en faci fora aquest poble pervers, el dispensaré
de tribut durant deu anys». Aleshores, els troians, després de reunir-se, van parar
una emboscada, tal com ells sabien i hi estaven avesats, i entrant als aiguamolls de
la Meòtida junt amb el poble romà, van fer-ne fora els alans i els passaren per
l'espasa. Llavors l'emperador Valentinià els va anomenar francs, que vol dir
ferotges en llengua ática, a causa de la fermesa i coratge de llur cor. Doncs bé,
després que van haver passat deu anys, l'emperador, en recordar-se'n, va enviar-hi
recaptadors junt amb el general Primari, del senat de Roma, per tal que el poble dels
francs pagués el tribut habitual. Ells, com que eren cruels i molt salvatges, en rebre
aquest va designi, digueren al seu torn: «l'emperador, amb l'exèrcit romà, no pogué
fer fora els alans, poble coratjós i rebel, de llurs amagatalls dels aiguamolls;
nosaltres, que els vam vèncer, per què li paguem tribut? Alcem-nos contra aquest
Primari i els recaptadors, matem-los, robem tot el que tenen, no paguem tribut als
romans i serem sempre lliures». I parant-los una emboscada, els occiren".80

© La llegenda no sembla tenir cap base històrica; cap altra font no esmenta el
dux Primarius, ni l'Arestarcus prínceps militiae que apareix més tard, aquí lluitant
contra els francs, però a la versió abreujada de YOrigo Francorum (§ 4.24.1) contra
els alans; tampoc sabem quin és el Valentinià protagonista (l'Origo dóna
Valentinus).

79 Liber Historiae Francorum (ed. B. KRUSCH MGH SRMII1888, pp. 238-328); LatLitMitt I
227-229; Eurasia 34.
80 Lib. Hist. Franc. 2-3 (ed. KRUSCH MGH SRM II, p. 242-243): eo iíidem lempore gens
Alanorum prava et pèssima rebellaveruní coníra Valentinianum imperatorem Romanorum ac
gentium, tune Ule exercitum movit hostem magnam de Roma, contra eos perrexit, pugnam iniit
superavitque eos atque devicit. illi itaque caesi súper Danubiumfluvium,fi4gierunt et intraverunt in
Meotidas paludes. dixit autem Imperator: 'quicumque potuerit introire in paludes istas et gentem
istampravam eicerit, concedam eis tributa donaria annisdècim', tune congregan Troiani, fecerunt
insidias, sicut erant edocti ac cogniíi, et ingressi in Meotidas paludes cum alio populo
Romanorum, eieceruntque inde Alanos percusseruntque eos in ore gladii. tune appellavit eos
Valentinianus imperator Francos Attica lingua, hoc est feras, a duritia vel audacia cordis eorum.
Igiturpost transactos dècim annos misit memoratus imperator exactores una cum Primario duce de
Romano senatu, ut dorent consueta tributa de populo Francorum. illi quoque, sicut erant crudeles et
inmanissimi, consilio inutile accepto, dixerunt ad invicem: 'Imperator cum exercitu Romano non
potuit eicere Alanos de latibulis paludarum, gentem fortem ac rebellem; nos enim, qui eos
superavimus, quur solvimus tributa? consurgamus igitur contra Primarium hune vel exactoribus
istis percutiamusque eos et auferamus cuneta quae secum habent et non demus Romanis tributa et
erimus nos iugiter liben', insidiis veropraeparatis, interficerunt eos.
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4.21. Mappa mundi.*1 Mania apareix representada a la Scithia inferior, a
l'est de la Dada i la Gothia, al segment P.9 del mapamundi conservat als fol. 63V-
64r del còdex Vaticanus Latinus 6018, saec. VIII-IX, de les Origines d'Isidor de
Sevilla; la font és la Chorographiad'Orosi (§ 2.33.1), probablement a través
d'Isidor (§ 4.17.3.b).82

4.22. Marcel·lí.83 L'il·liri Marcel·lí (s. VI), v/r clarissimus & comes sota
Justinià I (527-65), redactà una continuació de la crònica d'Eusebi-Jeroni (§ 2.29)
limitada en l'essencial a la pars orientis de l'imperi, que arribava, en la seva segona
edició, fins a l'any 534.

4.22.1. El Chronicon de Marcel·lí conté tres notícies sobre els alans, totes
elles manllevades d'autors anteriors:

a) durant el consolat d'Ausoni i Olibri (any 379), Teodosi "va vèncer els alans,
hunnes i gots, pobles escites, en molts i grans combats" (cf. Orosi § 2.33.2.a).84

b) durant el consolat de Bassos i Filip (any 408), "el comte Estilicó, les dues
filles del qual, Maria i Termàntia, havien estat esposes de l'emperador Honori, però
havien mort ambdues, com que menyspreava Honori i cobejava el seu poder, va
incitar els pobles dels alans, sueus i vàndals, seduïts per regals i riqueses, contra el
regne d'Honori, ja que desitjava proclamar cèsar el seu fill Euqueri, un pagà que
tramava insídies contra els cristians; quan fou descoberta la seva perfídia, però, fou
mort junt amb el mateix Euqueri" (cf. Orosi § 2.33.2.C).85

c) durant el consolat de Rustici i Olibri (any 464), "Beorgor (§ 2.47), rei dels
alans, fou mort pel rei Rícimer" (cf. Fasti Vindobonenses priores § 2.26).86

4.23. Martí de Braga.87 Nadiu de Pannònia, sant Martí (s. VI), apòstol
dels sueus arrians, va fundar ca. 550 el monestir de Dumio, a Galícia, i fou
arquebisbe de Braga (Bracara Augusta).

4.23.1. En el recull d'inscripcions gal·les de Manno de St. Oyan (cod. Paris.
2832, s. IX) ens ha pervingut un Versus Martini Dumiensis Episcopi in Basilica,
obra de Martí, que, segons Greg. Tur. Hist. Franc. 5, 38, es trobava a la basílica
de Braga dedicada a sant Martí de Tours; un passatge del poema lloa l'extraordinària
veneració que sant Martí suscita: "atreus pobles ferotges i diversos sota la sagrada
aliança de Crist: l'alamà, el saxó, el turingi, el pannoni, el rugi, l'esclavó, el

81 Mappa mundi e códice Vat. Lat. 6018 (ed. F. GLORIE CC CLXXV 1965, pp. 457-463).
82 Mappa mundi (ed. GLORIE CC CLXXV, p. 460, 90 & làmina).
83 Marcellinus Comes (ed. Th. MOMMSEN MGH AA XI 1894 [reimp. 1961], pp. 60-108);
LatLii IV.2 110-112; Eurasia 30.
84 Marcellin. 379, 2 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 60): Hálanos (alanos S), Hunnos,
Gothos, gentes Scythicas magnis multisque proeliis vicit.
85 Marcellin. 408, l (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 69): Stilico comes, cuius duae filiae
Maria et Thermantia singulae uxores Honorii principis fitere, utraque tarnen uirgo defuncta, spreto
Honorio regnumque eius inhians, Halanorum (halamannorum R), Suevorum, Vandalorum gentes
donis pecuniisque inlectas contra regnum Honorii excitavit, Eucherium filium suum paganum et
adversus Christianas insidias molieníem cupiens Caesarem ordinäre; qui cum eodem Eucherio dolo
suo detecto occisas est.
86 Marcellin. 464 (ed. MOMMSEN MGH AA XI, p. 88): Beorgor rex Halanorum (alanorum S) a
Ricimere rege occidilur.
^Maninus Bracarensis (Carm. ed. R. PEIPERMGHAA VI.2 1883, pp. 194-196; cf. G. ROSSI
ICRII, pp. 269-270); LatLitMiít I 109-113; Eurasia 32.
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*neure, el sàrmata, el *daci, l'ostrogot, el franc, el burgundi, el daci, l'ala s'alegren
de conèixer Déu sota la teva direcció".88

© Com observa LatLitMitt 1110, la llista de bàrbars, malgrat alguns canvis,
vol imitar Sidoni Apol·linar (§ 2.41.1); Nara sembla el Neurus de Sidon. Carm. 5,
475- Datus, un doblet de Dacus. El valor històric del poema, que només pretén
exaltar la figura del sant, és nul, per bé que BACHRACH 1973:75 hi vegi la prova
que "the Alans who had settled in Gaul became orthodox Christians" (cf. [Venanci
Fortunat] § 4.28).

4.24. Origo Francorum Bonnensis.^ El còdex Bonnensis bibl.
universitatis S. 402, saec. XII ens ha preservat un breu text anònim sobre l'origen
dels francs.

4.24.1. "En aquell temps, en revoltar-se els alans, l'emperador Valentí [=
Valentinià] va reunir un exèrcit de romans a les ordres del príncep Aristarc; llavors,
tot lluitant, els alans van fugir als aiguamolls de la Meòtida. L'emperador, doncs,
en no ésser prou fort per a vèncer-los, va dir: «si algú entra en aquestes llacunes i
en fa fora els meus enemics, el dispensaré de tribut durant deu anys». Aleshores,
els francs van entrar-hi i els en van fer fora. I l'emperador va dir: «amb raó hom els
ha anomenat francs per la duresa de llur ferro o per la crueltat de llur cor». I els va
dispensar de tribut durant deu anys. Però després de deu anys l'emperador va
enviar a dir que li retessin tribut. I en veure-ho, els francs van dir: «l'emperador no
va poder vèncer en la guerra aquest poble que nosaltres vencerem; per què li hem de
pagar tribut? Alcem-nos en armes i matem aquest Primari i els seus companys». I,
tot alçant-se en armes, van matar l'enviat i els seus companys".90

© Resum d'un passatge del Liber Historíae Francorum (§ 4.20.1).

4.25. Origo gentis Langobardorum.91 Tres manuscrits (1 a. Matritensis
regius D. 117, s. X; Ib. Cavensis, s. XI; 2. Mutinensis, s. X) ens han conservat
una breu història de l'origen i migracions del poble germànic dels longobards,
basada en antigues tradicions i obra d'un autor anònim de la T meitat del s. VIL

4.25.1. "En aquell temps, el rei Odoacre va sortir de Ravenna amb un exèrcit
d'alans, va anar a Rugilanda, va atacar els rugís, va occir Teuvane, rei dels rugis i

88 Martin. In Basil. 11-15 (ed. PEIPER MGH AA VI.2, p. 195; cf. C. ROSSI ICR II, pp. 269):
inmanes variasque pio subfoedere Christi
adsciscis gentes: Alamannus, Saxó, Toríngus,
Pannonius, Rugus, Sclavus, Nara, Sarmata, Datus,
Ostrogotus, Francus, Burgundio, Dacus, Alanus
te duce nosse deum gaudent. \ 5

89 Origo Francorum Bonnensis (ed. B. KRUSCH-W. LEVISON MGH SRM VII2 1920, p. 528);
cf. MGH SRM VIU, p. 527.
90 Origo Franc. Bonn. (ed. KRUSCH-LEVISON MGH SRM VII2, p. 528): eo tempore,
rebeüantibus Alanis, imperator Valentinas collegit exercitum Romanorum cum Aristarcho
principe, tune simul pugnanübus fugerunt Alani in Meotides paludes. imperator itaque non valens
eos superare, dixit: «si quis intraverit in paludes istas et inimicos meos inde eiecerit, concedam ei
tributa annis decem». Tune ingressi Franci eiecerunt eos. dixitque imperator: «recte apellati sunt
Frana ad instar duriciae ferri vel aferitate cordis», et concessit eis tributa annis decem. post amos
vero Xmisit imperator, ut darent tributa, et haec videntes Franci, dixerunl: «imperator geníem
none bello superare non poiuit, quam nos vicimus, quare ei tributa solvimus? surgamus et
occidamus Primarium istum cum sodis suis», consurgentesque occiderunt missum cum sodis
SUIS.

91 Origo gentis Langobardorum (ed. G. WATTZ MGH SRL 1878, pp. 1-6); cf. MGH SRL, pp. 1-
2; Eurasia 34. y
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va emportar-se amb ell molts captius a Itàlia. Aleshores, els longobards van eixir de
llurs contrades i van habitar Rugilanda durant bastants anys".92

© Hom data aquests fets l'any 487/8; es tracta de la victòria del rei escir
Odoacre (Audoachari) sobre Theuvane (v.l. Thecuane, Fewane), rei del poble
germànic dels rugis, assentat a la baixa Àustria (Rugilanda), regió que quedaria així
lliure per a l'ocupació dels longobards de Pannònia el 489. Fets recollits per la
Historia Langobardorum (§ 4.16); cf. MUSSET 1969:138-39; sobre alans i escirs
al nord d'Itàlia, Procopi (§ 5.15.4).

4.26. Pau Diaca.93 Fill d'una noble família longobarda de Friuli i criat a la
cort de Pavia, Pau (ca. 720-799), diaca a Aquileia i monjo a Montecassino, va
escriure, entre altres obres, una Historia Romana, resum de caire didàctic que
reprenia amb afegits el Breviarium ab Urbe condita dEutropi (s. IV) i el continuava
fins al regnat de Justinià a partir de fonts corn ara l'epitom del Pseudo-Aureli Víctor
(§ 2.19), Orosi (§ 2.33), Pròsper (§ 2.39) o Jordanes (§ 4.19).

4.26.1. Vet aquí els passatges de la Historia Romana sobre els alans (quan tot
el text -o si més no, la major part- és còpia literal de la seva font, no en donem
traducció):

a) victòries de Teodosi (379) sobre alans, hunnes i gots = Orosi (§ 2.33.2.a).94

b) els mercenaris alans de Gracia (375-83) = Pseudo-Aureli Víctor (§ 2.19.1).95

c) ca. 406-7, "dos anys abans de la presa de Roma, [Estilicó] va incitar a prendre
les armes pobles incontenibles per llurs forces i efectius, a saber, els alans, sueus,
vàndals i burgundis, i volgué que ataquessin les Gàl·lics per tal de poder, davant
d'aquest destret, arrabassar l'imperi al seu gendre per al seu fill"; paràfrasi d'Orosi
(§ 2.33.2.c-d).96

d) temptativa defoedus entre els reis bàrbars d'Hispània i l'emperador Honori
ca. 411 = Orosi (§ 2.33.2.e).97

92 Origo Lang. 3 (ed. WAITZ MGH SRL, p. 3): illo tempore exivit rex Audoachari de Ravenna
cum exercita Alanorum (...norum 2), et venit in Rugilanda et inpugnavit Rugós, et occidit
Theuvane regem Rugorum, secumque multas captivos duxit in Italiam. tune exierunt Langobardi
de suis regionibus et habitaverunt in Rugilanda annos aliquantos.
93 Paulus Diaconus (Hist. Rom. ed. H. DROYSEN MGHAA II 1879, pp. 183-224); LatLitMitt
1257-272; Eurasia 34-35.
94 Paul. Diac. Hist. Rom. 11, 15 (ed. DROYSEN MGH AA II, p. 188): itaque Theodosius
afflictam rempublicam ira del reparandam credidit misericordia del; omnemfiduciam sui ad opem
Christi conferens máximas illas Scyíhicas gentes formidatasque cuncíis maioribus, Alexandra
quoque illi Magno evítalas, at tune extinció Romano exercitu Romanis equis armisque
structissimas, hoc est Alanos (om. B) Hunos et Gothos incuncianter adgressus magnis multisque
proeliis vieil.
95 Paul. Diac. Hist. Rom. 11, 16 (ed. DROYSEN MGHAA II, p. 189): ai vero Gratianus dum
exercitum neglegeret etpaucos exAlanis (ha- NM), quos ingenti aura ad se transtulerat, veîeri ac
Romano militi anteferreí adeoque barbarorum comitaíu et prope amicitia capí, uí nonnunquam
eodem habitu iterfaceret, odia contra se militum excitavit.
96 Paul. Diac. Hist. Rom. 12, 16 (ed. DROYSEN MGHAA 11, p. 195): ante biennium Romanae
inruptionis gentes copiis viribusque intolerabiles, hoc est Alanorum Suevorum Wandalorum
Burgundionum, ultro in arma susciíavií casque pulsare Gallias voluií, ut sub hac necessitate a
genero infilium extorquere Imperium possit.
97 Paul. Diac. Hist. Rom. 13, 2 (ed. DROYSEN MGH AA 11, p. 196): mittunt e contrario
Wandalorum Alanorum Suevorumque reges principi Honorio legationem in his verbis: tu cum
omnibus pacem habe, omnium obsides accipe. nos nobis confligimus, nobis périmas, tibi
vincimus, tuae erit quaestus reipublicae, si utrique pereamus.
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e) "en aquell temps (ca. 422), mentre els vàndals i els alans infestaven les
Hispànies, Honori va enviar-hi el general Gastí amb un exèrcit per a defensar-les";
vid. zn/ra.98

f) l'any 429, "Bonifaci, en adonar-se que no podia conservar l'Àfrica sense risc i
veure que un perill l'amenaçava, rumiant per a la ruïna de tot l'imperi, va fer-hi
entrar el poble dels vàndals i els alans amb el seu rei Geiseric, després de cridar-los
de les Hispànies; aquests, alhora que devastaren cruelment a sang i foc l'Àfrica
gairebé sencera amb llurs pillatges, anorrearen la fe catòlica amb l'heretgia arriana";
cf. Beda (§ 4.3.l.c) & infra."

g) a la batalla dels camps Catalàunics (451), "van anar en auxili dels romans els
burgundis, els alans amb llur rei Sangíban (§ 4.48), francs, saxons, ripuaris,
brions, sàrmates, armoricans, liticians i gairebé els pobles de l'occident sencer, tots
els quals havia associat Eci a una aliança militar per tal de no trobar-se en desigualtat
davant d'Aula"; paràfrasi de Jordanes (§ 4.19.2.a).100

h) "el tercer any del regnat de Libi Sever (464), en presentar-se amb un exèrcit
Biorgor (§ 2.47), rei dels alans, fou vençut i anihilat no lluny de Bergamo, ciutat de
la Venècia, pel patrici Ricímer, que va sortir al seu encontre"; cf. el text de Jordanes
(§ 4.19.3.a.).101

© El passatge [e] reprodueix Prosp. Chron. 422, però els Alani són un afegit
de Pau; sobre l'expedició contra els vàndals de la Bètica comandada pel magister
utriusque militiae Flavi Gastí i el comes Africae Bonifaci, cf. PLRE n 237-40,269-
70 s.v. Bonifatius 3, Castinus2; la notícia que Bonifaci, en guerra amb l'imperi,
permeté el pas dels vàndals a Àfrica remunta a Prosp. Chron. 427 i es troba sovint
en la tradició posterior.

4.27. Priscià.102 El gramàtic Priscià (s. V-VI), oriünd de Cesárea, a
Mauritània, i professor a Constantinoble, conegut sobretot per la seva Institutio de
arte grammatica, també va traduir en hexamètres llatins la ITepiïiyTiaiç de Dionisi
(§ 3.5); la seva versió del passatge d'aquella referent als alans no aporta res de nou,
per bé que Lucà (§ 2.5.1) sembla inspirar els Martia pectora Alani (vid. § 3.5.1

'AXavoí).103

98 Paul. Diac. Hist. Rom. 13, 6 (ed. DROYSEN MGH AA II, p. 197): hoc tempore dum
Wandali Alanique Híspanlas infestarem, Honorius ad eas defensandas Castinum ducem cum
exercita dirigit.
99 Paul. Diac. Hist. Rom. 13, 10 (ed. DROYSEN MGH AA II, p. 198): Bonifatius vero sentiens
se non posse tuto Afrícam tenere cernensque sibi periculum instaré, in perniciem totius rei
publicae effervescens Wandalorum Alanorumque (alamannontmque V) gentem cum Geiserico suo
rege ab Hispaniis evócalos Africae intromisit, qui cunctam paene Africam ferro flamma rapinis
crudelissime devastantes catholicam insuperfidem Arriana inpietate subveríere.
100 Paul. Diac. Hist. Rom. 14, 4 (ed. DROYSEN MGH AA II, p. 202): fuere interea Romanis
auxilio Burgundiones Alani (ha- PL) cum Sangibano (Sanguibano B) suo rege, Franci Saxones
Riparioli Briones Sarmaíae Armoriciani Liticiani ac paene totius populi Occideníis, quos omnes
Aetius, ne inparAttilae occurreret, ad belli adsciveraí societatem.
101 Paul. Diac. Hist. Rom. 15, 1 (ed. DROYSEN MGH AA II, p. 207-208): tertio huius anno
imperii Biorgor (uiorgo V biorgo NZ hiorgor L bihorgor M) rex Alanorum (halann- M) cum
exercitu adveniens occurrente patricio Ricimere superatus non longe a Pergamo civitate Veneíiae
atque extinctus est.
102 Priscianus (Perieg. ed. E. BAEHRENS PÚA V 1883, pp. 275-312); LatLit IV.2 221-238
(esp. 236); PLRE II905 s.v. Priscianus 2; Eurasia 30.
103 Prise. Perieg. 294-298 (ed. BAEHRENS PLM V):

sunt hic Germanique truces et Sarmata beilax
atque Geiae necnon Basternae semina gérais
Dacorumque manus et Martia pectora Alani,
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4.28. [Venanci Fortunat].104 Un poema espuri atribuït a Venanci
Fortunat (s. VI), bisbe de Poitiers, i dedicat a la Verge Maria (In laudem Sanctae
Mariae) esmenta els alans: "nacions, races, pobles, regions, multituds, reis, corrent
des d'arreu cap als nous dons del Pare, etíops, tracis, àrabs, dacis, indis, alans,
l'aurora i el vespre, perses, britànics, són presents, entrant al reialme de Déu,
redimits per la pietat" (cf. BACHRACH 1973:75, qui hi veu indicis d'una
cristianització d'alans assentats a la Gàl·lia, idea poc plausible; vid. Martí de Braga
§ 4.24.1).105

4.29. Versus de Asia et de universi mundi rota.106 Un autor
anònim franc -ox potser hispà- del s. VII va compondre un petit poema
cosmogràfic sobre Àsia i "el disc del món sencer", que té com a font principal les
Origines d'Isidor (§ 4.17); la setzena estrofa del mateix diu així: "la primera
província d'Europa s'anomena Escítia, i l'Alània es troba contigua a la llacuna
Meòtida; des d'aquí s'estén una contrada, hom li dóna el nom de Dàcia" (var.
albania ijj, elanie S1, alanea S2; vid. Isidor § 4.17.3.b).107

4.30. Vita Sadalbergae.10* Un passatge de la Vita anònima de
Sadalberga, abadessa de Laon (Ludunum), escrita a finals del s. VII, recorda que
"en temps antic, quan vàndals, alans, hunnes i altres pobles de Germania i Escítia
assetjaren [Laon] en va, no van aconseguir de prendre-la ni alçant cap mena de
rampa, ni amb projectils de màquines de guerra, ni llançant dards ni a escomeses
d'ariet, sinó que, frustrats per un esforç inútil, es van retirar incapaços"; la llista de
bàrbars és poc fiable i la font exagera el setge, però el pas de la invasió del 406 per
Laon, entre Reims, Arras i Amiens, és més que probable (cf. Jeroni § 2.29.2 &
COURTOIS 1955:45 n. 2).109

hicque Dromon Taurí retínenles fortis Achilli
angustum et longum Maeotidis ostia iuxta.

104 Venantius Honorius Clementianus Fortunatos (ed. E LEO-B. KRUSCH MGH AA 1881-85
IV.1-2; nova ed. M. REYDELLET CVF 11994, en curs); LatLitMiít 1170-181; Eurasia 33.
105 [Ven. Fort.] Carm. spur, l, 287-291 (ed. LEO-KRUSCH MGH AA IV.l, p. 378):

natío genspopulus regiones agmina reges
undique cúrrenles ad nova dona patris,
Aethiopes Thraces Árabes Daca Indus Alanus,
Aurora el Vesper, Persa, Brílannus adesl, 290
intrantes in regna deipietate redempti.

106 Versus de Asia el de universi mundi rola (ed. F. GLORIE CC CLXXV 1965, pp. 435-454; K.
STRECKER MGH PL IV.2 1923, pp. 545-559); LatLitMitt I 201-203.
107 Versus 46-48 (ed. GLORIE CC CLXXV, p. 446; STRECKER MGH PL IV.2, p. 552):

Scitia vocata prima Euruppe provincia,
Meotidis paludes iuncia sislitque Mania;
Venilur exinde locus, nuncupalur Dacia.

108 Vita Sadalbergae Abbalissae Laudunensis (ed. B. KRUSCH MGH SRM V 1910, pp. 40-66);
Eurasia 34.
109 Vila Sadal. 14 (ed. KRUSCH MGH SRM V, p. 57-58): nam el vetusto tempore cum earn
Wandali, Halani, Hum ceteraeque Germaniae el Sciihiae gentes frustra voilassent, nulla aggerum
arte imminente, non fundibalorum iaculis, non armorum spiculis iacientibus née arietum
inpubionibus oblinere valueruni, sedcasso labore fruslrali inhertes recesserunt.
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Fonts literàries llatines medievals (s. XIH-XIV)

4.31. Introducció. La commoció produïda a Europa per l'aparició dels
mongols (§12.1) tingué com a efecte immediat l'enviada d'ambaixades per part del
papa Innocenci IV, per tal de sospesar l'ànim i intencions dels nouvinguts i, en cas
de ser possible, intentar-ne la conversió. Mentre que els frares dominics van dirigir-
se al Pròxim Orient, els franciscans van emprendre la ruta de l'Àsia Central i
arribaren així fins als centres de poder de la futura Horda d'Or, Mongòlia i Xina,
trencant així la barrera de foscor i de llegenda que fins llavors havia separat
l'occident medieval d'aquelles contrades. Gràcies als relats de viatge d'aquests
missioners franciscans, disposem de les primeres notícies documentades sobre la
vida dels alans (Alani, As, Aas, Assi, Azzi) en el seu medi des d'Ammià Marcel·lí,
així com de nombroses dades sobre llurs activitats durant els s. XIII-XIV dins dels
dominis dels successors de öinggis qayan.

4.32. [Fra Benet de Polònia].110 Sota el nom del franciscà Benet de
Polònia (Benedictos Polonus), company de Fra Joan de Pian di Carpine (§ 4.35),
ens ha arribat una breu relació de llur viatge a la cort mongol de Qara Qorum, potser
obra d'un clergue de Colònia que va entrevistar-se amb ell després del seu retorn.

4.32.1. L'abril de l'any 1246, en deixar el campament del príncep Batu, a les
ribes del Volga, els franciscans van sortir de les terres habitades pels cumans, fet
que motiva un memoràndum de llur trajecte per aquestes: "els frares que anaven per
la Comània tenien a la dreta la terra dels saxos, que nosaltres creiem que són gots, i
que són cristians; després, els alans, que són cristians; després, els gàzars, que són
cristians; en aquesta terra està situada Òrnam, una ciutat opulenta que els tatars van
prendre inundant-la; després, els Circassians, que són cristians; després, els
georgians, que són cristians".111

© En la Comània del text hem de veure les estepes russes entre el Dniéper i
l'Ural i, per extensió, els territoris al sud d'aquestes; per a la ciutat d'Ornam, vid.
Fra Joan de Pian di Carpine (§ 4.35.1.a).

4.33. Fra De Brídia.112 Un escrivà desconegut va copiar ca. 1440,
d'originals avui perduts i en un manuscrit renà del Speculum Historíale de Vincent
de Beauvais, el text de la Historia Tartarorum, un informe complet sobre la història,
costums i futures intencions dels mongols, acabat de redactar el 30 de juliol del
1247 per un frare franciscà anomenat C. de Brídia, a instàncies del ministre a càrrec
de l'ordre a Bohèmia i Polònia, després d'una entrevista amb la comitiva de Fra
Pian di Carpine (§ 4.35), que retornava de Qara Qorum. Fra de Brídia sembla haver
retraduit al llatí una versió en polonès o txec d'unes memòries del viatge que Fra
Benet de Polònia (§ 4.32) hauria escrit per a la noblesa local; això explicaria les
coincidències de contingut amb la Historia Mongalorum, però alhora les
divergències d'estil i fraseologia, així com la presència al text d'algunes notícies
desconegudes per aquella.

110 Fr. Benedictas Polonus (éd. WYNGAERT 1929:133-143).
111 Bened. Pol. 6 (ed. WYNGAERT 1929:137-38): fratres vero cuntes per Comaniam a dextris
habuerunt terram Saxorum quos nos credimus esse Gothos, et hii sunt christiani; postea Alanos
qui sunt christiani; postea Cazaros qui sunt christiani; in hac terra sita est Omam, civitas opulenta
a Thartaris capta per submersionem aquarum; deinde Cyrcassos et hii sunt christiani; postea
Georgianos et hii sunt christiani.
112 C. de Bridia (éd. + trad. angl. G.D. PAINTER, New Haven-Londres 1965 = SKELTON
1965:19-106).
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4.33.1. Bona part de les dades sobre alans es retroben a Fra Pian di Carpine:
a) "després que öinggis fou proclamat qayan i hagué descansat durant un any

sense guerres, va disposar aleshores tres exèrcits, un per a cadascuna de les tres
parts del món, per tal que sotmetessin tots els homes que viuen sobre la terra. Va
enviar-ne un amb el seu fill Tossuc (Jöei), al qual també anomenaven qayan, cap a
l'oest, contra els cumans, que estan situats sobre els azos, i un segon amb el seu
altre fill cap al nord-est, contra l'índia Major" = Pian di Carpine Hist. Mong. 5,11-
12 (que no dóna la postil·la qui siti super Az).113

b) "i [Batu] va procedir contra Omas, una ciutat molt gran plena de cristians,
això és, gàzars i alans, i d'altres que eren sarraïns de contrades diverses. Estava
situada a la vora d'un riu que abasta un gran tram de mar i travessava la ciutat Els
tàtars, obstruint el curs superior del riu, deixaren anar l'aigua amb violència i
inundaren la ciutat junt amb tot allò que contenia"; vid. Fra Joan de Pian di Carpine
(§ 4.35.1.a).114

c) entre "els noms dels països que van sotmetre els tàtars" trobem "els alans, que
s'anomenen ells mateixos azos" (Alani qui dicunt se Azzos); vid. Fra Pian di
Carpine (§4.35. Le).115

4.33.2. Un passatge, sense paral·lel a la. Historia Mongalorum, diu: "i quan el
fill d'Ögödei i cosí de Batu, que ara és qayan, va tornar després d'assabentar-se
secretament de la mort del seu pare, de tornada va conquerir els països dels gàzars i
dels alans, després el país de fTet i, finalment, el país del tàtarst. Aquests són
països cristians, però de llengües diverses, i estan situats al sud, prop del mar".116

© El personatge en qüestió és Güyük qayan, que va tornar a Mongòlia amb
motiu (o poc abans) de la mort del seu pare Ógodei (t 1241). Com indica la trad.
PAINTER, p. 80 n. 26.3, és improbable que aquell conquerís cap contrada mentre
es retirava, i l'episodi subjacent ha d'ésser la campanya de Möngke de l'hivern del
1239-40 contra els alans (cf. Rasîd al-Dîn § 11.15.2). Les lectures Th'et &
Tartarorum, clarament corruptes, amaguen contrades cristianes properes a Alània i a
una mar (iuxta mare), que tan aviat pot ser la Negra com la Caspia; PAINTER ibid.
proposa de restituir Cathorum / Cachet "Kaxet'i" & Circassorum "txerkessos" a
partir de Pian di Carpine (§ 4.35.1.g).

113 De Bridia Hist. Tart. 11 (ed. PAINTER, p. 63): igitur cum Cingis can esset appellatus et
quievisset per unum annum sine bellis ordinavit eo tempore tres exercitus ad tres mundi partes ut
subiugarent cunetas nomines qui habitant super terrean, unum direx.it cum filio suo Tossuc quern
etiam can nominabant contra Cómanos qui siti super Az ad plagam occidentalem, alíerum vero
cum alio filio contra Maiorem Indiam ad orientem hyemalem.
114 De Bridia Hist. Tart. 24 (ed. PAINTER, p. 79): et processit adversas Ornas civitatem
maximam repletam christianis scilicet Gazaris et Alanis necnon et alus Sarracenis partium
diversarum. est aulem sita super fluvium magnam habentem partem maris et qui iransibat
civitatem. Tartarí obstruentes in superiori parte fluvium demiserunt aquam cum ímpetu et
submerserunt civitatem cum omnibus que in se civitas continebat.
115 De Bridia Hist. Tan. 34 (ed. PAINTER, p. 85): nomina autem terrarum quas subiugaverunt
Tartari sunt hec: Kytai, Solangi, Ethiopia, Voyrath, Keranite, Buritebet, Uihur, Kirgiz, Saruihur,
Merkit, Mecrit, Nayman, Karakitai, Turkia, Nubia, Baldac, Urumsoldan, Bisermini, Cangite,
Armenia, Georgiania, Alani qui dicunt se Azzos, Circasi, Gazari, Comani qui dicunt se Kusscar,
Mordui, Bascan, id est Magna Hungaria, Billeri, Corola, Cassidi, Parossiti, Canina, Zamogedi,
Nestoriani, Nusia, Persarum Soldant (omnes isti Sarraceni per se vocantur).
116 De Bridia Hist. Tart. 26 (ed. PAINTER, p. 81): cumque filius Occoday patruelis Bâti qui
modo est can reversus est patris occulte interitu intelleclo in reditu autem cepil terram Gazarorum
et Alanorum, postea terram îTh'et, ad ultimum terram Tartarorum^. iste sunt terre christianorum
sed diversorum ydiomatum etposite sunt ad meridiem iuxta mare, hiis actis ad terram propriam est
reversus.
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4.34. Fra Guillem de Rubruc.117 El franciscà flamenc Guillem de
Rubruc (Wilhelm van Ruysbroeck), enviat com a ambaixador a l'imperi mongol
(Tartaria) per Sant Lluís de França durant els anys 1253-55, va deixar un relat del
seu viatge (Itinerarium ad partes orientales), de gran valor antropològic, etnogràfic i
geogràfic.

4.34.1. Una gran quantitat de passatges de l'obra esmenten els alans:
a) el tàtar Scatatai, senyor de la província de Crimea (Casaría), "ens va preguntar

si volíem beure cosmos, això és, llet d'euga -car els cristians russos, grecs i alans
que hi ha entre ells que volen guardar estrictament la llei, no en beuen, i encara més,
no es consideren cristians després de beure'n, i llurs sacerdots els reconcilien [amb
l'església] com si haguessin renegat de la fe de Crist".118

b) l'onzè capítol (QuodAlani venerunt ad eos in vigília pentecostes) és potser el
que més dades dóna: a Crimea, "la vigília de la Pentecosta [7 de juny de 1253]
s'adreçaren a nosaltres uns alans, allà anomenats aas, cristians segons el ritu grec
que, tot i tenir grecs l'alfabet i els sacerdots, no són cismàtics com els grecs, sinó
que honoren tots els cristians sense acollir-ne cap. I ens portaren carn cuita,
pregant-nos que mengéssim de la seva vianda i que reséssim per un d'ells que havia
mort. Aleshores els vaig dir que era la vigília d'una gran festivitat i que aquell dia
no menjaríem carn; i els vaig fer un sermó sobre aquesta festa, del qual van quedar
molt contents, perquè ignoraven tot el referent al culte cristià, amb la sola excepció
del nom de Crist. Ens preguntaren també, ells i molts cristians russos i hongaresos,
si podien salvar-se, perquè els calia beure cosmos i menjar carn esmorteïda i
sacrificada per sarraïns i altres infidels -que els mateixos sacerdots grecs i russos
consideren com esmorteïda o immolada als ídols- i també perquè ignoraven els dies
de dejuni i no els podrien guardar encara que els coneguessin. Llavors els vaig
corregir com vaig poder, ensenyant-los i confortant-los en la fe. Les carns que ens
havien portat les vam reservar per al dia de festa; car no trobàvem res en venda a
canvi d'or o argent, sinó només a canvi de teles i altres draps, i no en teníem -quan
els nostres servents els mostraven hipèrperes, les refregaven amb els dits i se les
apropaven al nas per a copsar per l'olor si eren de coure-, i no ens donaven menjar
fora d'una llet de vaca molt agra i pudent. Ja ens faltava el vi; l'aigua l'enterbolien
tant els cavalls, que no era potable; i de no ser per les galetes que portàvem i la
gràcia de Déu, potser hauríem mort".119

117 Guillelmus de Rubruc (ed. WYNGAERT 1929).
118 Guill. de Rubruc 10, 5 (ed WYNGAERT 1929:191): quesivit etiam a nobis si vellemus
bibere cosmos, hoc est lac iumentinum - christiani enim Ruteni et Greci et Alani qui sunt inter
eos, qui volunt stricte custodire legen suam non bibunt illud, immo non repulant se Christianas
postquam biberint, et sacerdotes eorum reconciliant eos tamquam negassent fidem Christi.
119 Guill. de Rubruc 11, 1-3 (ed WYNGAERT 1929:191-192): [1] in vigilia pentecostes
venerunt ad nos quidam Alani qui ibi dicuntur Aas, christiani secundum ritum Grecorum et
habentes litteras grecas et sacerdotes grecos, tarnen non sunt scismatici sicut Greci, sed sine
acceplione persone venerantur omnem christianum, et detulerunt nobis carnes coctas, rogantes ut
comederemus de cibo eorum et oraremus pro quodam defuncto eorum. tune dixi quod vigilia eral
tante sollempnitatis, et quod illa die non comederemus carnes; et exposui eis de sollempnitate,
super quofiterunt multum gavisi, quia omnia ignoraban! que spectant ad ritum christianum, solo
nomine Christi excepto. [2] quesiverunt etiam ipsi et alii multi christiani Ruteni et Hungari utrum
passent salvan, quia oportebat eos bibere cosmos et comedere morticina et interfecta a sarracenis et
aliis inßdelibus -que etiam ipsi Greci et Ruteni sacerdotes reputant quasi morticina vel idolis
immolata- etiam quia ignorabant témpora ieiunii, née poterant custodire etiam si cognoscerent.
tune rectificabam eos prout potui, docens et confortons eos in fide. [3] carnes quas detulerant
reservavimus usque ad diemfestum; nichil enim inveniebamus vénale pro aura vel argento, nisi
pro telis vel aliis pannis, et illas non habebamus -quando famuli nostrí ostendebant eis iperpera,
ipsifricabaní diguis et ponebant ad nares ut odore sentirent utrum esset cuprum- nee dabant nobis
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c) des de Crimea arribaren a un "erm desolat" (vastam solitudinem; cf. Ammià
§ 2.18. La): "en aquest solien pasturar els cumans anomenats capxat (np. Qipcâq),
que són anomenats pels teutons valans; llur província, Valània (alem. Valwen), i
per Isidor (§ 4.17.3.b), "del riu Tañáis fins a la llacuna Meòtida", Alània".120

d) més endavant, "teníem vers migjorn unes muntanyes altíssimes [= el Caucas],
en les quals viuen, a la vessant que mira a aquell erm (dast-e Qipcaq), els
txerkessos i els alans o aas, que són cristians i encara lluiten contra els tàtars".121

e) Sartaq (Sartach), fill del khan Batu (1227-55), "es troba en el camí dels
cristians, és a dir, russos, valacs, búlgars de la Bulgària Menor, soldaïns,
Circassians i alans, que travessen tots el seu territori quan van a la cort del seu pare a
retre-li presents, perquè així els afavoreix més".122 Poc més tard, afegeix: "durant
el trajecte entre ell [= Sartaq] i el seu pare tinguérem una gran por; car els russos,
hongaresos i alans, esclaus seus, del quals n'hi ha una immensa munió entre ells,
s'apleguen en bandes de vint o trenta, fugen de nit amb buiracs i arcs, i maten qui
troben de nit. De dia s'amaguen, i quan llurs cavalls estan extenuats, venen de nit a
un ramat, a les pastures, canvien de cavalls i se n'emporten un o dos més per a
menjar-se'ls si en tenen necessitat".123

f) la mar Caspia "confina a l'oest amb les muntanyes dels alans, els lesguians, la
Porta de Ferro i les muntanyes dels georgians".124 "Tota la regió a l'oest d'aquest
mar, on hi ha les Portes de Ferro d'Alexandre i els monts dels alans, fins a l'oceà
septentrional i la llacuna Meòtida, on neix el Tañáis, solia anomenar-se Albània
[error per Alània!]".125

g) mentre Fra Guillem es trobava a Qara Qorum (Caracorum), en apropar-se la
Pasqua de l'any 1254, "aleshores va concórrer una gran multitud de cristians
hongaresos, alans, russos, georgians i armenis, tots els quals no havien vist el
sagrament des que estaven captius, ja que els nestorians no els volien admetre a la
seva església si no eren rebatejats per ells, segons deien".126

cibum nisi lac vaccinum acrum valde etfetidum. vinum iam deficiebat nobis; aqua ita turbabatur
ab equis, quod non eral potabilis. nisi fuisset biscoctum quod habebamus et gratia Dei, forte
fuissemus mortui.
120 Guill. de Rubmc 12, 6 (ed WYNGAERT 1929:194-195): in hac solebant poseeré Commani
qui dicuntur Capchat, a Teutonicis vero dicuntur Valani et provincia Valania, ab Ysidoro vero
dicitur, aflumine Tanay usque adpaludes Meotidis et Danubium, Alania.
121 Guill. de Rubruc 14, 3 (ed WYNGAERT 1929:199): habebamus autem ad meridiem montes
máximos, in quibus habitant, in lateribus versus solitudinem illam, Cherkis et Alani sive Aas qui
sunt christiani et àdhuc pugnant contra Tartaros.
122 Guill. de Rubruc 18, 1 (ed WYNGAERT 1929:209): ipse [se. Sartach] enim est in itinere
christianorum, scilicet Rutenorum, Blacorum, Bulgarorum minoris Bulgarie, Soldainorum,
Kerkisorum, Alanorum, qui omnes transeünt per eum quando vadunt ad curiam patris sui,
defférenles ei muñera, unde magis amplectitur eos.
123 Guill. de Rubruc 18, 3 (ed WYNGAERT 1929:210): in via vero inter ipsum etpatrem suum
habuimus magnum timorem. Ruteni enim et Hungari et Alani serví eorum, quorum est maxima
multitudo inter eos, associant se XX vel XXX simul et fugiunt de nocte habentes pharetras et
arcus, et quemcumque inveniunt de nocte interficiunt. de die latiíant, et quando sunt equí eorum
fatigati, veniunt de nocte ad multitudinem equorum in pascuis, et mutant equos, et unum vel duos
ducunt secum ut comedant cum indigueriní.
124 Guill. de Rubruc 18,4 (ed WYNGAERT 1929:211): [se. mare Caspium] ad accidentem vero
habet montes Alanorum eíLesgi et portam ferream et montes Georgianorum.
125 GuUl. de Rubruc 19, 1 (ed WYNGAERT 1929:211): tota illa regio a latere occidentali istius
maris, ubi sunt porta férrea Alexandrí et montes Alanorum, usque ad occeanum acquilonarem et
paludes Meotidis, ubi oritur Tañáis, solebat did Albania.
126 Guill. de Rubruc 30, 10 (ed. WYNGAERT 1929:280): tune affuit magna multitudo
christianorum Hungarorum Alanorum Rutenorum Georgianorum Hermenorum, qui omnes non
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h) de tornada cap a occident, els frares anaren a Sarai, capital de l'Horda d'Or,
resseguint el curs del Volga (Etilia): "a la riba del seu braç central hi ha una ciutat
que s'anomena Summerkent, sense muralles, però quan el riu desborda queda
envoltada per les aigües; vuit anys van assetjar-la els tàtars abans de prendre-la; i en
ella vivien alans i sarraïns".127

i) el dia 11 o 15 de novembre de 1254 Fra Guillem va arribar al Caucas (37, 14
pervenimus infesto sancti Martini ad montes Alanorum): "en aquelles muntanyes
els alans encara resisteixen, així que calia que dos de cada deu homes de Sartac
anessin a custodiar-ne els passos per tal que no sortissin de la serralada a rapinyar
els seus ramats a la plana que hi ha entre ells, els alans i la Porta de Ferro, que es
trobava a dues jornades, on comença la plana d'Arcac, entre el mar i les muntanyes.
Hi ha alguns sarraïns a la serralada, anomenats lesguians, que estan també encara
en lluita, així que calgué que els tàtars al peu dels monts dels alans ens donessin
vint homes que ens portessin fins a l'altra banda de la Porta de Ferro. I vaig alegrar-
me'n, perquè esperava veure'ls armats, car mai no havia pogut veure llurs armes
per més que ho havia provat. Però quan arribàrem al pas perillós, dels vint només
n'hi havia dos que tenien ausbergs; i els vaig preguntar d'on els havien tret, i em
digueren que els havien obtingut dels esmentats alans, que són bons artífexs i els
millors ferrers. Per això, segons crec, tenen poques armes, fora de buiracs, arcs i
pellisses. Vaig veure que hom els feia present de llongues i capells de ferro de
Pèrsia, i també vaig veure'n dos que es presentaven a Möngke armats amb cotes
fetes de peces convexes de cuir rígid, que eren molt incòmodes i feixugues. Abans
que arribéssim a la Porta de Ferro trobàrem un castell dels alans, que pertanyia a
Möngke qayan, car ell mateix va sotmetre aquella terra. Allà trobàrem per primera
vegada vinyes i beguérem vi".128

© [a] Per a PELLIOT 1949:47 n. 2 *Scacatai = mong. Öayatai. El cosmos
(mong. qumiz), llet d'euga fermentada, era la beguda nacional dels mongols, [b]
Per al nom Aas, § 1.2.1; els mss. donen les variants Aaas D, Acias SL; aquesta
darrera fou interpretada per M. VASMER (Slav. 126) com un etnònim turc *Ak-as
"weiße Osseten" comparable als antics "Aopcroi (§ 1.3.3); per a christiani secundum
ritum Grecorum, §§ 5.37-38; una crònica siríaca del s. XIII (§ 14.5) parla també
d'escriptura entre els alans (cf. O/aFI 268; ZGUSTA 1987a:409); quant a omnia

videront sacramentum ex quofuerant capti, quia ipsi nestoríni nolebant eos admitiere ad Ecclesiam
suam nisi rebaptizarentur ab eis, prout dicebant.
127 Guill. de Rubruc 37, 8 (ed WYNGAERT 1929:315): súper medium brachium est villa que
dicitur Summerkent, absque muro; sed quando inundat fluvius circumdatur aquis; viij annisfuerunt
circa earn Tañan antequam capereni earn, et eraní in ea Alani el sarraceni.
128 Guill. de Rubruc 37, 16-17 (ed WYNGAERT 1929:317-318): Alani in montibus illis adhuc
repugnant, ita quod oportebat quod de decem hominibus Sartach ventrera duo ad custodiendum
fauces montium, ne illi egrederentur de montibus adpredandum animalia eorum in planitie inter
illas et Alanos et portam ferream, que inde distabat ad duas dietas, ubi incipit planicies Arcacci
inter mare el montes. [17] sunt quidam sarraceni, nomine Lesgi, inter montes qui similiter
repugnant, ita quod oportuit quod illi Tartarí qui eraní ad radices montium Alanorum darent nobis
XX nomines, qui deducerení nos usque ultra portam ferream. et gavisusfui quia sperabam quod
viderem eos ármalos, nunquam enimpotui videre arma eorum quamvis multumfuerim sollicitus.
et cum venissemus ad periculosum transitum, de XX erant duo qui habebant haubergions. et
quesivi unde advenissent eis; dixerunt quod acquisiverunt super Alanos predictos, qui sunt boni
artifices talium et optimi fabri. unde ut credo arma pauca habent, nisi pharetras et arcus el
pelliceas. vidi eis presentan platas férreas el capellos ferreos de Per side, et etiam vidi duos qui se
preseníabant ipsi Mangu ármalos íunicis de peccaciis convexis de cario rígido, que erant inepte
valde et inexpedite. antequam veniremus ad portam ferream invenimus unum castellum Alanorum,
quod eral ipsi Manguchan. ipse enim subiugavií terram illam. ibi primo invenimus vincas et
bibimus vinum.
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ignoraban ... solo nomine Christi excepto, cf. Teodor (§ 5.37.1) xpicmavol 6e
novov ovónom. ' AXavoí. Les morticina et interfecta eren animals sacrificats i
escoláis d'acord amb la llei islàmica (malta); iperpera (gr. útrépTrupa) es el nom
tardà de les monedes d'or (voníanara) bizantines, [d] Sobre els alans resistents, cf.
[i] & Pian di Carpine (§ 4.35.1.d), [f] Les portes de ferro (porta férrea Alexandrí),
en territori lesguià, semblen aquí Darband; cf. Benjamí de Tudela (§ 10.2.1). [g]
Aquest text és un indici que, abans de l'arribada de la missió franciscana (§ 4.40),
els cristians alans de Mongòlia i Xina van dependre del clergat nestorià. [h] Sobre
Summerkent, al baix Volga, vid. PELLIOT 1949:162-63; identificada, amb
Astrakhan', amb els turcs saqsïn i amb la Crocea Arundo d'un edicte d'Özbeg
qayan, la seva localització és una incògnita, [i] L&planities Arcacci, al nord-est del
Caucas, és desconeguda (cf. WYNGAERT 1929:317 n. 1); per als haubergions
"ausbergs, cotes de malles" (vulgarisme francès), cf. les XupÍKta è£aípeTa de
Laònic Calcocòndües (§ 5.32.1); el castellum Alanorum podria ser Mayas, la
capital dels alans, conquerida pel mateix Möngke l'any 1239 (§ 11.15); de fet, la
majoria de casals alans foren sotmesos durant el regnat d'aquell (§ 15.10 n. 12).

4.35. Fra Joan de Pian di Carpine.129 El frare italià Joan de Pian di
Carpine (lohannes de Plano Carpini, ca. 1190-1252), enviat l'any 1245 pel papa
Innocenci IV com a ambaixador als tàtars, arribà a la cort imperial mongol, prop de
Qara Qorum, a temps d'assistir a la coronació de Güyük qayan (1246-48); fruit del
seu viatge fou la "Història del mongols que nosaltres anomenem tàtars" (Historia
Mongalorum quos nos Tañaros appellamus).

4.35.1. Les dades sobre els alans poden classificar-se com segueix:
a) el capítol cinquè està dedicat a l'origen i conquestes dels mongols. En tractar

de les diverses campanyes ordenades per Ögödei qayan (1229-41) quan va assolir
el poder, el text explica com el seu nebot Batu, després de conquerir Barchin i
lanikint, va atacar la ciutat d'Ornas: "aquesta ciutat estava molt poblada, car hi havia
molts cristians, com ara gàzars, russos, alans i altres, i també sarraïns; tanmateix, la
ciutat era domini dels sarraïns. Aquesta ciutat estava plena a vessar de riqueses, car
es trobava situada prop d'un riu que corre a través de lanikint i la terra dels
bisèrmins, i desemboca a la mar, fet pel qual era com un port, i els altres sarraïns
n'havien fet un gran mercat. En no poder-los vèncer d'altra manera, [els mongols]
tallaren el riu que corria per la ciutat i van inundar-la junt amb els seus habitants i
propietats".130

b) entre les matèries del capítol setè es troben els tractats de pau i les seves
condicions (quomodo faciunt cum hominibus pacem); en aquest sentit, escriu: "la
intenció [dels mongols] és dominar ells sols el món: per aquest motiu, cerquen
pretextos contra els nobles per tal d'occir-íos. A aquells als quals permeten de
tornar, els reclamen llurs fills o germans, que no deixen anar mai més, tal com ha
succeït amb el fill de Jaroslav, amb un cap dels alans i amb molts altres".131

129 lohannes de Plano Carpini (ed. E. MENESTÒ, Spoleto 1989 = DAFFINÀ 1989:225-333).
130 Plan. Carp. Hist. Mong. 5, 26 (ed. MENESTÒ, pp. 270-271): ista civitas erat nimium
populosa: erani enim ibi Christiani plures, Gazari videlicet et Ruteni et Alani (Blani W) et alií,
necnon et Sarraceni; Sarracenorum tarnen erat dominium civitaíis. hec auíem civitas erat divitiis
multum plena; est enim posiía súper fluvium quemdam, qui currit per lanikint et terram
Biserminorum, qui intrat mare; unde est quasi portus, et forum maximum habebant de illa civitate
aliï Sarraceni. et cum non passent eos aliter devincere, preciderunt fluvium qui currebat per
civitatem, et illam cum rebus et hominibus submerserunt.
131 Plan. Carp. Hist. Mong. 7, 5 (ed. MENESTÒ, p. 286): eorum enim intentio est ut ipsi soli
dominentur in terra, icáreo querunt occasiones contra nobiles ut eos occidanl. ab illis vero quos
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c) entre "els noms de les terres que [els mongols] han vençut" es troben els
"alans o assos" (Alani sive Assi), en companyia de quaranta-dos pobles més.132

d) "endemés, aquests són els noms de les terres que els oposaren una enèrgica
resistència i que encara no han sotmès: la Gran índia, Màngia [= l'imperi Song],
una part dels alans, una part dels xinesos [= l'imperi Jin] i els turcs saqsïn".133

e) en cas de setge, el frare recomana racionar les provisions, "perquè, quan [els
mongols] s'hi posen, assetgen una fortalesa durant molts anys, com succeeix en el
dia d'avui a la terra dels alans amb una muntanya assetjada des de fa dotze anys;
aquells els han oposat una enèrgica resistència i han mort molts guerrers i nobles
tàtars".134

f) el febrer de 1246, "arribàrem a una ciutat anomenada Cànove, que es trobava
directament sota l'autoritat dels tàtars. El prefecte d'aquesta ciutat ens donà cavalls i
un salconduit fins a una altra ciutat en la qual era prefecte un ala de nom Miqueas,
«replè de tota maldat i vilesa» (Rom. 1, 29). Car ell havia enviat a Kiòvia alguns
còmplices seus que ens diguessin mentiderament, de part de Corenza, que si érem
ambaixadors, anéssim a veure'l. I això ho feia, tot i no ser cert, per tal de poder-nos
extorquir presents. Quan pervinguérem a ell, però, se'ns mostrà molt esquerp, i si
no li haguéssim promès regals, de cap manera ens hauria volgut fer d'escorta.
Nosaltres, en veure que no podíem procedir d'altre mode, vam prometre de donar-li
alguns obsequis; i com que li donàrem allò que a nosaltres ens semblà apropiat, no
volia agafar-ho si no li'n donàvem més. Per això ens calgué afegir-hi tot allò que
volgué; i algunes coses ens les sostregué insidiosament i d'amagat".135

g) la terra dels cumans (Cómanla) "confina al sud amb alans, Circassians, gàzars,
Grècia, Constantinoble, la terra dels ibers, tats, brutaquis -hom diu que són jueus i
s'afaiten el cap-, la terra dels ziquis, georgians, armenis i la terra dels turcs".136

redire permutant, petunt eorum filias autfratres, quos ulterius nunquam dimittunt, sicut actum est
de filio lerozlai et de quodam alio duce Alanorum et aliïs pluribus.
132 Plan. Carp. Hist. Mong. 7, 9 (ed. MENESTÒ, pp. 289-290): ferrarem nòmina quas vicerunt
sunt hec: Kytai, Naimani, Solangi, Karakytai sive nigri Kytai, Canana, Tumat, Voyrat, Karaniti,
Huyur, Sumoal, Merkiti, Mecriti, Sarihuyur, Bascan id est Magna Hungaria, Kergis, Cosmir,
Sarraceni, Bisermini, Turcomani, Byleri id est Magna Bulgaria, Corola, Comuchi, Burithabet,
Parossiti, Cassi, Alani sive Assi, Obesi siue Georgiani, Nestoriani, Armeni, Kangit, Comani,
Brutachi, qui sunt ludei, Mordía, Torci, Gazari, Samogedi, Perses, Tati, India Minor sive Ethiopia,
Circassi, Ruteni, Baldac, Sarti.
133 Plan. Carp. Hist. Mong. 7,10 (ed. MENESTÒ, p. 290): hec autem sunt nomina terrarum que
eis viriliter restiterunt, née sunt adhuc subdite eis: India Magna, Mangia, quedara pars Alanorum,
quedam pars Kytaorum, Saxi.
134 Plan. Carp. Hist. Mong. 8, 12 (ed. MENESTÒ, p. 300): quia quando ipsi incipiunt, multis
annis obsident unum castrum, sicut fit hodierna die in terra Alanorum de quodam monte quem, ut
credimus, iam obsederunt per duodecim annos; qui viriliter restiterunt et multas Tartaros et nobiles
occiderunt.
135 Plan. Carp. Hist. Mong. 9, 6 (ed. MENESTÒ, p. 303-304): pervenimus ad quamdam villam,
que erat immediate sub Tartans, que Canove appellatur. Prefectus autem ville nobis dédit equos et
conductum usque ad aliam villam, in qua erat quidam alanus prefectus, qui vocabatur Micheas, qui
omni malitia et nequitia erat plenus. ipse enim miserai contra nos in Kioviam quosdam satellites
suos, mendaciter qui nobis dicerent, ex parte Córente, quod si essemus nuntii, veniremus ad
ipsum. et hoc ideo faciebat, quamvis non esset verum, ut posset a nobis muñera extorquere. cum
autem perveniremus ad ipsum, reddidit se valde diffïcilem nobis, et nisi muñera promisissemus
eidem, nullo modo conducere nos volebat. nos autem videntes quod aliter ultra procederé non
poteramus, promisimus ei aliqua donaria dare; et cum daremus ei ea quae nobis videbantur, nolebat
recipere, nisi plura daremus eidem. unde oportuit nos addere secundum voluntatem ipsius; et
quedam nobis subdole et furtive et malitiose subtraxit.
136 Plan. Carp. Hist. Mong. 9, 20 (ed. MENESTÒ, p. 313): a mendie autem habet Alanos,
Circassos, Gozaros, Greciam, Constantinopolim, et terram Hiberorum, Tatos, Brutachios qui
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© [a] El franciscà cau en un anacronisme, ja que les conquestes de Barchin
(= Barôilïy-kant) & lanikint (= Yan[g]ï-kant "ciutat nova"), ambdues al curs
inferior del Syr-daryâ, formen part de les campanyes contra el Xvârezm dels anys
1219-21 i no foren dirigides per Batu, sinó pel seu pare Joei. Quant a Ornas (així
De Brídia § 4.33.1.b; Omac WSP Ornax B Oznac V Orna L; Benet de Polònia §
4.32.1 Ornam, etc.), tot i que la seva identitat és discutida (vid. SKELTON
1965:102-104; DAFFINÀ 1989:449-51 n. 49), sembla Ürganj (Jûveinî Urganc,
mong. Ürüngged, rus Ornac), l'antiga capital del Xvarezm, prop de la mar d'Aral,
submergida l'any 1221 pels mongols sota les aigües de l'Amû-daryâ; per terra
Biserminorum cal entendre els dominis del Xvârezmgâh (cf. rus busurman
"musulmà"); ara bé, mentre que G.D. PAINTER (apud SKELTON 1965:102) creu
que la sorprenent presència de gàzars, russos i alans es deu al fet que els frares van
confondre Ürgänj en alguns detalls amb una ciutat marítima del sud de Rússia, com
ara Soldaia o Màtrica, DAFFINÀ 1989:451 no ho considera pas inversemblant, atès
que la ciutat era un gran empori comercial i podria haver atret mercaders; que
aquests existien entre els alans de l'època, ho demostren les actes de venda
d'esclaus (§ 4.39), Baybars al-Mansûrî (§ 6.6.1) i Ibn 'Abd al-Zahir (§ 6.9.1); cf.
a més De Brídia (§ 4.33.1.b), [b] El terme ante quem per a l'arribada del dux
Alanorum retingut és l'any 1246; d'acord amb el Yuanshi, només dos casals alans
es van sotmetre als mongols abans d'aquesta data, de manera que hauria de tractar-
se d'Atachi o -menys probable- de Yeliebadur (§§ 15.11-12). lerozlaus és
Jaroslav II Vsevolodovie, príncep de Perejaslavl' i gran príncep de Suzdal' i
Vladimir (1191-1246), però és incert quin dels seus set fills vius aleshores fou
hostatge dels mongols (cf. DAFFINÀ 1989:414-15 n. 4). [c] Important testimoni
de la vigència del nom *As- (§ 1.2.1) ja mitjan s. XUI; per a la resta d'etnònims i
topònims del text llatí, vid. SKELTON 1965:104-6; DAFFINÀ 1989:467-71 n. 13;
De Brídia (§ 4.33.1.C); Mongyol-un niyuCa tobcayan (§ 12.2.1). [e] El móns in
terra Alanorum ha de ser el Caucas en general, anomenat montes Alanorum per
Guillem de Rubruc (§ 4.34.1.i), [f] Canove sembla l'actual Kanev, a la riba del
Dnieper i al SE de Kiev (Kiovia); cf. DAFFINÀ 1989:481 n. 13; quant a Corenza,
és el cap mongol Qurumgi, tercer fill d'Ordu, el germà de Batu (cf. PELLIOT
1949:9); élprefectus ala Micheas (antropònim cristià) era potser un "supervisor"
(daruyad); cf. § 15.19.

4.36. Joan III de Soltânîye.137 L'any 1936, A. KERN va descobrir a la
biblioteca de la universitat de Graz un manuscrit (n° 1221) de 137 folis de 22 x 15
cm que contenia (fol. 41r-126v), entre altres, el Libellus de Notitia Orbis del
dominicà Joan HI, arquebisbe de Soltânîye, al NO de Pèrsia (s. XIV-XV); acabat
l'any 1404, dóna una gran quantitat d'e dades històriques i etnogràfiques sobre els
pobles del Caucas i Transcaucasia.en època de l'autor, sovint fruit dels seus viatges
per la zona. Amb posterioritat, hom ha trobat dos manuscrits més de l'obra a
Leipzig i Klosterneuburg.

4.36.1. Dues llistes de pobles ens interessen (donem la trad. TARDY 1978,
ja que el text llatí només ens ha estat accessible en part):

dicuntur esse iudei, hi caput radunt, et terram Siccorutn, et Georgianorum, et Armenorum, et
terram Turcorum.
137 lohannes de Galonifontibus (inèdit; extractes del text llatí a A. KERN, "Der Libellus de
Notitia Orbis lohannes III (De Galonifontibus) O.P. Eizbischof von Sulthanyeh", Archivum
Fratrum Praedicatorum 8 [1938] 92-123 [non vidi]; trad. angl. dels «capítols» sobre el Caucas a
TARDY 1978).
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a) "there are many Christians in this country [= Magna Tartaria], namely: the
Greeks many Armenians, the Ziks (Ziqui), the Goths (Gothi), the Thats (Than),
the Volaks (Volathi, Valaci), the Russians, the Circassians (Tarcazi), the Leks
(Ivlati), the Yass (Assi), the Alans (Alani), the Avars (Avari), the Kazikumyks
(Kumitiqui), and almost all of them speak the Tartar language".138

b) en tractar de Geòrgia, afegeix: "various nations live here such as the
Georgians (loriani), Armenians, Saracens and the Jews dealing with trade. On the
borders, in the mountains live the Dvals (Duelli), the Alans, the Ossets (Assi), etc.
The Dominicans and the Franciscans have christianized many in this land and they
have several settlements in this region".139

© Per a la parella Assi, Alani, vid. § 1.2.2.d; quant als Duelli, són de segur
els twaltœ o ossets meridionals (§ 1.4.2); entre els pobles de l'Horda d'Or (Magna
Tartana) trobem, a més de grecs, armenis i valacs, la tríade txerkessos (occid.
Zichi, orient. Tarcazi), gots de Crimea i russos (cf. Paquimeres § 5.31.1 ZÍKXOI,
rÓT6oi, 'Pûo-ot); tâts (Thati, d'origen iranià; cf. MINORSKY 1937:408: vall del
Lâhîj, al Caucas oriental), lesguians (Ivlati, per *Ivlaci o *Ivlachi < Ulaq; cf.
PELLIOT 1949:157-59), avars del Daguestan i ghâzî-quraûkh (Abu Hamîd § 6.4.1
*al-Lakzan, al-Sarír, al-Fumq); sobre el fet que aquests pobles coneixien la llengua
tàtara, cf. de nou §5.31.1.

4.37. Simó de Kéza.140 Sacerdot de la cort del rei hongarès Ladislau IV
(1272-90), Simó de Kéza (s. XIII) fou l'autor d'una història d'Hongria (Gesta
Hungarorum, Chronicon Hungaricum) que va des dels temps mítics fins a l'any
1282.

4.37.1. Després de tractar de la confusió de les llengües a Babilonia, Simó
explica com els germans Húnor i Mògor, fills del gegant caçador Nimrod i epònims
d'hunnes i magiars, van establir-se a la Meòtida a causa de la riquesa en caça i pesca
d'aquesta regió: "adreçant-se als aiguamolls de la Meòtida, van romandre-hi cinc
anys sense moure-se'n. Al sisè any van sortir-ne i van romandre en tendes en un
lloc erm i sense mar, on van trobar casualment les dones i els infants dels fills de
Belar, que van emportar-se amb llurs béns als aiguamolls de la Meòtida en una
ràpida incursió. Va succeir, però, que entre els infants foren capturades dues filles
de Duia, príncep dels alans, que van prendre per mullers l'una Húnor i l'altra
Mògor; i d'aquestes dones s'originaren tots els hunnes".141

© Simó enceta la llegenda de l'origen hunne dels magiars -sense cap base
històrica- amb una referència bíblica (Gen. 10-11); la resta del text, però, és de
gran interès: la presència dels dos germans a la Meòüda es correspon amb l'arribada
dels magiars a la Ucraïna oriental (gr. Aepeoía) ca. s. Vu/Vin, en el veïnatge dels
«búlgars negres» de les estepes del Kuban (filii Belar) i dels alans (cf. Constantí
Porfirogènit § 5.4.1); per A Dula, vid. § 4.47; cf. MARQUART 1903:145, 154-55
& 172; BLEICHSTEINER 1918:15; GOMBOCZ 1924:105; TOYNBEE 1973:461.

138 lohan. de Galon. 8 (trad. TARDY 1978:91; cf. PELLIOT 1949:157).
139 lohan. de Galon. 11 (trad. TARDY 1978:97).
!í!Simon de Kéza (ed-R MÁTYÁS, Historiat Hungaricae fontes domestici, 1.2, Fiinfkircnen
1883; l'ed. A. DOMANOVSZKY, SRHl 1937, pp. 141-194, ens ha estat inaccessible).

Simon de Kéza Gest. Hung, l, l (ed. MÁTYÁS, p. 55 apud GOMBOCZ 1924:105): paludes
autem Maeotidis adeuntes annos quinqué immobiler ibidem permanserunt. anno ergo sexto
exeuntes in deserto loco sine maribus in tabernaculis permanentes, uxores ac pueros filiorum Belar
casu repenunt, quos cum rebus eorum in paludes Maeotidas cursu céleri deduxerunt. accidit autem
principis Dule Alanorum duas filias inter illos pueros comprehendi, quorum unam Hunor et aliam
Magor sumpsa in uxorem. ex quibus mulieribus omnes Hunni originem assumpsere.
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4.38. Apèndix I: els alans (jazons) d'Hongria.142 Ca. 1239, el rei
Bela IV va permetre l'assentament a l'Hongria central d'una part del poble turc dels
cumans, que havia fugit de l'avanç mongol amb el seu cabdill Kuthen (Kütän).
Entre els nouvinguts (unes 40.000 «tendes»), hom conjectura que arribaren alguns
grups alans (11. Jazones, Jazyges, Philistei, hong. Jászok; cf. § 1.2.1), tal com
suggereix el fet que fins al s. XIX jazons i cumans (hong. jász-kunok) van formar
una estreta unitat administrativa; tanmateix, no tenim notícia d'ells fins a l'any
1319, en un document que esmenta una esclava jazona.143 Entre altres testimonis,
l'anomenada «Carta blanca dels jazons» del 1323, en la qual el rei Carles Robert
d'Anjou autoritzava alguns alans (Jazones fidèles nostri) a anar a la guerra sota
l'estendard reial, i un altre document del 1325, que esmenta quatre Jazones circa
Chabam commorantes, contenen una antroponímia abundant, que de vegades pot
explicar-se a partir de l'osset (Go = GOMBOCZ 1924)144

antropònim i variants

Ambultan (potser per *Ambustan)
Andreas
Arpan
Beegzan
Bondogaz, Bandagaz
Byk
Chakan
Chamaz
Chareth
Chatharch
Chywach
Demetrius
Elysabeth (f.)
Furduh, Furduk
Gubul
Hurz
Iwachan, Iwachon, Ivachun, Ivahan
Kalhen
Keskene
Keverge, Keuereg, Keuerug
Kurman
Larzan
TirMagar
Mokzun

Stephanus
•7-»¿akaran
Znagan, Zuagan
Zokan
Zudak,Zaduk

any

1323
1323
1323
1323
1370, 1409
1325
1236, 1323
1296, 1323
1323
1325
1325
1323
1318
1323
1323
1323
1323
1323
1323
1323, 1329
1323
1323
1323
1323
1335
1323
1323
1323
1323
1323, 1325

etimologia

cf. AußouoTos- (NB 14b; PN 188)
nom cristià < gr. ' AvSpéas (OJaF 254)
turc arpa "ordi"
1
1
1
cumà caqan "pic" (RÁSONYI 1967:139)
hong. / turc
7
7
?
nom cristià < gr. ATiniyrpioc (OJaF 254)
nom cristià (NÉMETH 1959:6)
oss.dig. *furt-ug (cf. oss. furt "fill")
7
oss.dig. xwarz ir. xon "bo" (cf. § 15.40)
hong. / turc
7
cf. aim. Kiskên, iran. Kesken (NB 164a)
hong. / turc
cuma *qurman (RÁSONYI 1967:143)
np. lañan "trèmul" (improbable)
7
potser oss. rnagz "cervell" (improbable)
hong. Sándor "Alexandre"
nom cristià < gr. Z-réÇavoç (OJaF 254)
oss. *saxaron < saxar "ciutat"
oss. *znagon < (ce)znag "enemic"
7
oss. *sugdœk "sant", cf. Zovyôaia

Go

109
108
108
110
110
110
108
108
110
110
110
108

109
110
109
108
110
109
108
108
110
110
109
108
108
109
109
110
109

142
El principals treballs sobre els jazons són GYÁRFÁS 1870-85 & FODOR 1942, en

que no ens han ̂ t*1 accessibles; per a aquest paràgraf, vid. GOMBOCZ 1924:106-108;
1959:5-10; cf. KULAKOVSKU 1899:71-72; VERNADSKY 1953:52.

Arxiu Nacional d'Hongria (Dl. 29421): ancille sue empticie nacione Jazonice Elysabeth
yinate (recollit per NÉMETH 1959:6).

Ed. GYÁRFÁS 1870-85[III]:463-67 (cf. GOMBOCZ 1924:107-108; NÉMETH 1959:6).
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Un tercer document revela que el palatí d'Hongria Nicolau Kont va rebre
l'any 1365 com a present del rei Lluís I les famílies i béns dels jazons de la ciutat
búlgara de Vidin, que ell mateix havia capturat, fet que suggereix que alguns grups
alans podrien haver arribat al país independentment dels cumans.145 Llur
assimilació, però, fou progressiva: el silesia Georg Werner (Georgius Wernherus),
en el seu De admirandis Hungariae aquis hypomnemation, ens informa l'any 1543
que "encara avui subsisteix a Hongria el poble dels «iàzigues», que s'anomenen ells
mateixos amb el nom escurçat jáz, i conserven encara ara una llengua pròpia
ancestral i peculiar, diferent de l'hongaresa",146 mentre que el seu contemporani
Nicolau Oláh, arquebisbe de Gran (Esztergom), esmenta els Jaziges en una llista
dels pobles d'Hongria que en el seu temps tenien llengua pròpia (naílones ... quae
ormes differenti inter se utuntur lingua).147 Segons el testimoni de Franz Fóris-
Otrokocsi, però, els jazons ja haurien parlat hongarès l'any 1693.148 El territori
ocupat pels jazons, que rep encara avui el nom de Jàszsag (cf. el topònim Kunság
"Cumània"), es trobava entre el Danubi i el Tisza, a l'est de Budapest i al voltant de
l'actual Jászberény. Encara avui, hi ha set localitats hongareses amb un nom Eszlár,
Oszlár, que hom ha explicat com d'origen cumà a partir d'una forma Aslar, amb el
gentilici As- (cf. § 1.2.1) i el sufix de plural turc -lar, així com dues Jószfalu, amb
l'hong./a/w "poble, llogarret".149

4.39. Apèndix II: esclaus alans (s. XIII-XIV).150 El comerç
d'esclaus a les colònies italianes -sobretot genoveses- del nord de la mar Negra,
com ara Caffa, a la península de Crimea, o Tana, a l'embocadura del Don, comença
a prendre importància a partir de l'any 1290 i durant tot el s. XIV es veu estimulat
per la necessitat de mà d'obra provocada per la pesta negra a occident; presoners de
guerra o joves venuts pels seus pares, anomenats sovint «tàtars» sense més
distinció perquè provenien dels territoris de l'Horda d'Or, però d'origen divers
(alans, cumans, mongols, russos, txerkessos, etc) foren objecte de gran quantitat
de transaccions, de les quals ens resten nombroses actes notarials que interessen al
nostre estudi per l'abundant antroponímia que contenen (Ve = VERLINDEN 1977):

145 Ed. GYÁRFÁS 1870-85[III]:500 (cf. NÉMETH 1959:6).
146 Georg. Wemh. De Hung, aquis (ed. SCHWANDTNER SRH I, p. 847; cf. GOMBOCZ
1924:107; NÉMETH 1959:9): porro exíai nunc quoque lazygum natio inter Húngaros, quos ipsi
voce decurtata Jáz vacant, ac retinent iidem etiamnum linguam suam avitam et peculiarem,
Hungaricae dissimillimam
147 Nicol. Olah. Hung. 19, 13 (ed. EPERJESSY-JUHÁSZ, Budapest 1938, p. 33; cf. NÉMETH
1959:9).
148 Franciscus Foris-Otrokocsi, Origines Hungaricae, Franequerae 1693, vol. I, p. 19 (cf.
NÉMETH 1959:9).
149 Cf. NÉMETH 1959:6-7.
150 Per a aquest paràgraf, vid. VERLINDEN 1977 & BALARD 1983:44-45; no ens ha estât
accessible un treball anterior monogràfic del mateix C. VERLINDEN, "Esclaves alains en Italie et
dans les colònies italiennes au XIVe siècle", Revue belge de Phil, et d'Hist. 36, 1958, pp. 451-
457.
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data de l'acta

entre 1301/2
8 juny 1311
29 gen. 1312
23 maig 1313
15 març 1344
2 set. 1359
12 nov. 1359
18 maig 1360
27 juny 1360
6jul. 1360
31 jul. 1360
27 set. 1360
14 set. 1363
5 nov. 1365

nom i origen [edat]

unaalana
Leonem de gènere Allanorum
t una esclava, que fuit aena [20]
•\Margaritam de progenie Arenarum [16]
un jove ala [13]
Franciscinus Ascladin, Allanus
Cordar, fill à'Atlan, ala
Jasot, ex gènere Allanorum [11]
un jove ala [18]
Basili, fill d'Elies i nét de Ravars
Cothlu, de generalione Alanorum [45]
Silcha, alana [20]
dues alanés [14 & 11]
Agnès ex gènere Alanorum

lloc de venda

Càndia (Creta)
Venècia
Gènova
Rapallo (prop de Gènova)
Cafia
Tana
Tana
Tana
Tana
Tana
Tana
Tana
Tana
Mòdon (Peloponnès)

condició

venuda
afranquit
venuda
venuda
venut
mercader
mercader
venuda
venut
venut
venuda
venuda
venudes
afranquida

Ve

811
697
467
467
923
926
931
943
943
932
944
944
944
800

A més de nombrosos noms cristians (Leo, Margarita, Franciscinus, Basilius,
Elias, Agnes), trobem Jasot, que recorda, si més no, el nom dels jazons (§ 4.38);
Cothlu sembla el turc Qutluy(cf. ByzTurc U 151 KouTXouy); Ascladin, potser un
nom musulmà amb segon element al-Dïn. Les etimologies dels altres noms (Cordar,
Aïlan, Ravars, Silcha) em són desconegudes.

4.40. Apèndix III: la missió franciscana de Xina (s. XIV).151 El
franciscà Pelegrí de Castelló va arribar el 1309/10 a Khan Baliq (11. Cambaluc, xin.
Dadu, avui Beijing), capital dels Yuan, i més endavant fou bisbe de la ciutat de
Quanzhou (11. Zaytun), on moriria el 7 de juliol de l'any 1323; conservem una carta
seva, que comença parlant de l'activitat missionera de Fra Joan de Monte Corvino
(Fr. Johannes), arquebisbe de Khan Baliq ca. 1307-28, i, després d'esmentar els
seus problemes amb els nestorians i les conversions del príncep ongut Jordi (Rex
Georgius) i de nombrosos armenis, afegeix: "així mateix, hi ha uns bons cristians,
anomenats alans, trenta mil dels quals cobren soldada del Gran Rei [= l'emperador
mongol]; aquests i llurs famílies recorren a Fra Joan i ell els reconforta i
predica".152 Després de la mort de Monte Corvino ca. 1328, els cristians de Khan
Baliq i, entre ells, els alans al servei de la dinastia Yuan (cf. § 15.9), quedaren
sense guia espiritual. En assabentar-se'n, el papa Joan XXII va nomenar successor
d'aquell un cert Fra Nicolau l'any 1333, però sembla que aquest no va arribar mai
al seu destí.153 Aleshores, el juliol del 1336, l'emperador Toyôn Temür (Shundi,
1333-68) i cinc prínceps alans enviaren una ambaixada integrada, entre altres, per
Thogay Alanus de Cathayo (nom potser turc; cf. ByzTurc II 267 s.v. Touyó [f.] =
Tuyai), que va arribar a Avinyó el maig del 1338, sota el pontificat de Benet XII,
establint així per primera vegada relacions directes entre Xina i la Santa Seu. El
papa, però, cregut que Fra Nicolau ja hauria arribat a Khan Baliq, no els va trametre
un nou bisbe, sinó uns cinquanta frares sota la direcció de Fra Joan de Marignolli

151 Per als alans i la missió franciscana a Khan Baliq vid. GOLUBOVICH 1923:249-260;
DAUVILLŒR 1953:79-80; GROUSSET 1965:373-74 & 389-90; MARGIOTTI 1967:113-117.
152 Peregr. (ed. WYNGAERT 1929:366): item quidam christiani boni qui dicuntur Alani XXX
milibus a Rege máximo stipendia accipientes ipsi etfamilie eorum ad Fr. lohannem recurrunt. et
ipse eos confortat et predicat.
153 Val a dir que una carta del mateix Joan XXII, datada el 29 de setembre de 1329, esmenta la
presència d'alans cristians a Samarqand o la seva regió (cf. DAUVILLIER 1953:80).
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junt amb un cavall per a Toyôn Temür, ja que aquest havia demanat ab occasu soils
equos; després d'un llarg viatge (1338-42), la comitiva seria acollida solemnement a
la cort dels Yuan gràcies al seu present. Els encapçalaments de tres cartes
conservades ens informen d'alguns antropònims alans:

a) carta dels prínceps alans al papa (1336): «nos Futim. Joens. Kathiten.
Jemmega. Venzi. Johens. Juchoy. » (en la carta de l'emperador al papa: Alanos
servitor es nosfros).

b) carta de Benet XE a Fuding (1338): «dilecto filio Fodim Jovens, principi
Alanorum fïdelium».

c) carta de Benet XII als altres quatre prínceps alans (1338): «dilectis filiis
nobilibus viris Chyansam Tongi, Chemboga Vensy, Joanni Yochoy, Rúbeo
Pinzano, principibus Alanorum fidelium in imperio Tartarorum consistentium».

Hom va enviar quatre exemplars de la tercera carta, un per a cadascun dels
prínceps, fet pel qual trobem nombroses variants de llurs noms al regest Vaticà;
d'acord amb això, podem distingir aquests deu antropònims (cf. GOLUBOVICH
1923:255-56):

la. Futim, Fodim, Fodin
Ib. Joens, Juens, Jovens

2a. Catícen, Chaticen, Gbaticen, Kathiten, Chyansam, Chyausam, Zyansam
2b. Tungii, Tungi, Tungy, Tongi

3a. Gemboga, Chemboga, Jemmega
3b. Evenzi, Vensy, Vensii, Vense, Venz, Venzi

4a. Joannes, Johens
4b. Jukoy, Juckoy, Jochoy, Yathoy, Yotkoy

5a. Rubeus
5b. Pinzanus, Puizanus

vid. Fu-ding (§ 15.35)
? cf. 4a. Joannes

vid Xiang-shan (§ 15.50)
?

vid. Zhe-yan-bu-hua (§ 15.59)
7

gr. ' louvres (cf. Ib. Joens)
7

? trad, llatina d'un nom ("roig")
? forma llatinitzada

Quan Fra Joan de Marignolli va arribar de nou a Avinyó el juliol de 1353, el
papa Innocenci VI va demanar al capítol general d'Assis que preparés una nova
expedició a Khan Baliq, però la pesta negra del 1348 havia delmat els menorets i no
fou possible enviar-la fins ca. 1369, poc després de l'expulsió dels mongols de
Xina.

4.41. Apèndix IV: Marco Polo i els alans.154 Mentre es trobava
presoner dels genovesos després de la batalla de Curzola (setembre del 1298), el
venecià Marco Polo va dictar al seu company de captivitat Rusticello de Pisa els
records dels seus viatges per l'Extrem Orient en companyia del seu pare Nicolo i el
seu oncle Mafeo (ca. 1270-95); l'original de Rusticello s'ha perdut, però gràcies al
seu èxit, l'obra ens ha pervingut en més de cent quaranta manuscrits en francès,
llatí, tosca, venecià, català i aragonès que poden classificar-se en dues recensions,
l'una derivada del manuscrit franco-italià n° 1116 de la Biblioteca Nacional de París

154 Donem el text de HAMBIS 1955, una versió en francès modem de la reconstrucció en anglès
del text original establerta per A.C. MOULE-P. PELLIOT, Marco Polo. The Description of the
World, I-III, Londres 1938-59 (inaccessible); tot i no tractar-se d'una font llatina, l'hem inclosa aquí
perquè és un digne complement dels relats franciscans i, d'altra manera, hauria demanat un capítol
especial només per a ella.
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(s. XIV), i l'altra representada per la versió italiana de Ramusio (1559) i dos
manuscrits llatins, el més antic datat ca. 1470 i descobert el 1932 a la Biblioteca de
la Catedral de Toledo, amb més de vuitanta passatges nous que manquen al primer
grup. Dos capítols de l'obra esmenten els alans: en primer lloc, quan Marco tracta
de la ciutat de Ciangiu, això és, Zhenchao, entre l'estuari del Riu Blau
(Yangzijiang) i el llac Tai Hu, a la província costanera de Jiangsu, recorda la
massacre pels vilatans d'una guarnició d'alans (cristians), així com la posterior
revenja del general Bayan, un episodi de les guerres dels mongols contra els Song,
recollit també pel Yuanshi (cf. les biografies d'Atachi i Yeliebadur, §§ 15.11-
12).155 Més endavant, en tractar dels «senyors dels tàtars de Ponent» (l'Horda
d'Or), esmenta la conquesta de russos, cumans, alans, lesguians, magiars (=
baixkirs), txerkessos, gots de Crimea i gàzars pel rei Sain, és a dir, Batu (1227-
55), conegut amb el sobrenom mongol sain [qayan] "bon [senyor]"; és interessant
el fet que considera tots aquests pobles sota domini cumà abans de l'arribada dels
mongols.156

Onomàsticon

L'onomàstícon només recull en aquest capítol els noms de l'època de les invasions i el Duia
de Simó de Keza; per a la resta d'antroponímia, que forma grups temàtics, vid. els apèndixs dedicats
als jazons, els esclaus alans i la missió de Xina (§§ 4.38-4.40), a més de Fra Joan de Pian di
Carpine § 4.35.1.f Micheas.

4.42. Alanoviiamuthis
NP [m.] D Alanouiiamuthis lord. Get. 266 (Alanouia- PaXYZ, alaniuua- B,

alanouuamochtis A); cf. PIRE II 43. — P Ala o got (s. V), fill de Pària i pare de
l'historiador Jordanes (§ 4.19.3.C). — I MOMMSEN (MGH AA V.l ad loc.) el
va explicar com un compost amb el nom dels alans com a primer element; en canvi,
hom ha proposat més tard de separar Alanouii d'Amuthis, que seria un nom gòtic

155 Marco Polo 51 (éd. HAMBIS, p. 204-205): Et vous dirai une mauvaise chose que firent les
gens de cette cité, et comme ils la payèrent chèrement. Il est vrai que, quand la province du Mangi
fut prise par les hommes du Grand Can et Baian, qui en était chef, il advint que ce Baian, après
avoir pris la cité principale, envoie une grande partie de ses gens, qui étaient appelés Alains, et qui
étaient chrétiens, à cette forte cité pour la prendre. Or advint que ces Alains la prirent et y entrèrent
pacifiquement, sans nuire à nul homme davantage, parce que le peuple se rendit à eux. Et y
trouvent si bon vin, fort abondant dans cette ville, qu'en ayant fort envie après les fatigues des
portages et des combats, ils se mirent, sans penser, à tellement en boire, qu'ils furent tous enivrés
au soir, et s'endormirent en telle manière qu'ils ne sentaient ni bien ni maux. Et quand les hommes
de la cité virent que ceux qui l'avaient prise étaient si chantournés qu'ils semblaient hommes morts,
ils ne firent ni une ni deux, mais tout incontinent les occirent tous cette nuit, à tel point que pas
un seul n'échappe. Mais quand Baian, le sire de la grande armée, sut que ceux de la cité avaient
occis ses hommes si traîtreusement, il y mande un autre commandant avec assez de ses gens pour
la prendre par force. Et alors, je vous dis très véritablement que quand ils la prirent, il commanda
que tous les habitants fussent occis pour souvenir et vengeance de leur déloyauté et infidélité. Et ce
qu'il commandait fut fait. Ils les occirent tous au fil de l'épée, de sorte que nul n'échappa. Et en
telle manière comme vous avez ouï furent tant d'hommes tués en cette ville.
156 Marco Polo 222 (éd. HAMBIS, p. 326): Le premier seigneur des Tàrtares du Ponant fut un
nommé Sain qui fut très grand roi et puissant. Ce roi Sain conquit une partie de la Rosie, la
Comanie, l'Alanie, Lac, Mengiar, Çic, Gutia et la Gaçarie: toutes ces terres et provinces furent
conquises par le roi Sain. Avant qu'il ne les conquît, elles étaient toutes aux Cornons, mais elles
ne se tenaient pas ensemble et ne formaient point d'unité; c'est pour cela qu'ils perdirent leurs terres
et furent chassés par le vaste monde; ceux qui ne le furent pas et qui y sont encore furent tous
réduits en servage par le roi Sain.
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Veihamâths "der Kampfmutige" o similar (vid. RE II [1893] 1285; S I [1903] 49-
50- S m [1918] 70). ALTHEIM 1959-62[V]:26-27 l'interpréta a partir d'un air.
*âtyâna-vyâmita "unter den Alanen ausgezeichnet", com a gen.sg. d'una forma
llatina *Alanoui(i)amuthes.

4.43. Candac
NP [m.] D Candac lord. Get. 265-66 (candach Y, candax B); cf. PIRE II

256-57. — P Cap (dux) d'alans, escirs, i sadagaris a mitjan s. V (§ 4.19.3.C). —
I Comparat amb el topònim KávSaKov, entre els lazyges Metanastae; hi ha, però,
una lectura millor Káv6avov(cf. Slav. 140). ABAJEV (OJaF 1170; Osn. 293) el va
remuntar, amb reserves, a un oss. kœn-dak "[que porta] xarpellera" (de *kana-
"cànem"; improbable); ALTHEIM 1959-62[V]:27, en canvi, el compara amb
l'antropònim avar KavSíx (ByzTurc II135 Qandïq), i considera el personatge
hunne; els noms alans en -ac, però, poden explicar-se millor a partir dels suf. air
*-aka, *-âka>oss. -œg, -ag (cf. ALEMANY 1993b:158 n. 11).

air.

4.44. Duia
NP [m.] D Dule [gen.sg. per Dulae] Simón de Kéza Gest. Hung. 1,1. — P

Príncep dels alans, pare de les mullers d'Húnor i Mògor, epònims dels hunnes i
magiars (§ 4.47.1). — I MARQUART 1903:172 (cf. GOMBOCZ 1924:105) va
veure en aquest nom la personificació d'una tribu alana, en concret els Tûlâs d'Ibn
Rusta (§ 6.14.2.C); SKÒLD 1925:68 n. 2 va donar el pas definitiu en proposar la
identificació amb el nom dels ossets meridionals (twaltœ). BLEICHSTEINER
1918:15 & Slav. 137 el compararen amb l'antropònim AouXaç (Tañáis IÏÏP), però
aquest té clarament origen grec (< ooOXoç "esclau"; així PN 374). Endemés, en una
compilació russa tardana de finals del s. XIV, la "Crònica grega i romana" (Ellinskij
i rimskij Letopisec), ens ha pervingut l'anomenada "llista de cabdills búlgara", en
aparença la traducció en antic eslau eclesiàstic d'un original grec bizantí que hauria
estat copiat de dues inscripcions búlgares en columnes cilíndriques dels s. VII- VIH,
avui perdudes; la llista conté els noms de tretze cabdills protobúlgars des del
llegendari Avitokhol fins a Umor (t 767), nou dels quals pertanyen al llinatge de
Doulo (vid. ByzTurc II 296-97; PRITSAK 1955:15; SCHMITT 1985:19).

4.45. Paria
NP [m.] D Paria lord. Get. 266 (patria XYZ); cf. PLREII832. — P Ala o

got, avi de l'historiador Jordanes (§ 4.19.3.C). — I VASMER (Slav. 145) el va
relacionar amb la tribu dels ITapioi (Strab. 11, 9, 3) = Havôioi, etnònim que
explicava a partir de l'av. paoirya- "primer"; ALTHEIM 1959-62[V]:27, en canvi,
proposa una connexió amb l'av. pairikâ "jove"< *paryaka.

4.46. Respendial
NP [m.] D Respendial Greg. Tur. Hist. Franc. 2, 9; cf. PLRE II 410. — P

Rei (rex) dels alans a les Gàl·lies l'any 406 (§ 4.14.1.a). — I Comparat amb
l'antropònim PTiamvomXoç (Olbia); Respe- recorda el nom Rasparasanus (§ 2.50);
cf.NB260b;Slav. 147;/W 315. / > « « ; .

4.47. Sambida
NP [m.] D Sambida Pith. 124; cf. PLRE II 975. — P Cap dels alans

(Alani, quibus S. praeerat) a les Gàl·lies l'any 440 (§ 4.6.2.b). I Etimologia
desconeguda (Slav. 148); cf. l'arm. Smbat, georg. Sumbat.
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4.48. Sangibanus
NP [m.] D Sangibanus lord. Get. 194-197 (sangibamas L, sangui- H); cf.

PLRE n 976. — P Rei (rex) dels alans a Orleans a mitjan s. V (§ 4.19.2.a). — I
Explicat per VASMER (Slav. 148) a partir d'un av. san[g]ha- + bânu- "que es
distingeix per les [seves] ordres"; per ABAJEV (OJaF 1160-61 ; Om. 284-85) com
un oss. *cangi-ban "que te poder al braç"; i encara per VERNADSKY 1963:408-9
com "el poderós cong", on oss. cong "braç" tindria el significat d'ala en un sentit
militar; "the Alanic king Sangiban (Tsongi-bon) might have been commander of
such a division or corps"; la diversitat de les teories les desqualifica.
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