
Eros i el seu paper en la Fisica de l'Estoicisme Antic

Pau Gilabert

Si hem de ser sincers, davant d'un tftol com aquest queden a bastament jus-
tificats I'astorament i 1'estranyesa . Qualsevol estudios o bon coneixedor de
1'1k,stoicisme sap que, del conjunt de fragments recollits i ordenats tematica-
ment per I fans von Arnim en el seu Stoicorum I'eterum Fragments, n'hi ha
pocs que facin referencia a Epws. Si afegim a aixo que la discussio a la qual
ens porten tracta de la ja classica -1 a voltes pintoresca- polemica oberta
entorn de l'homosexualitat real o imaginaria dels pares del Portic, o, el que
es el mateix, de la condicio de fill tarda que to de l'Epoc platonic , pero que
en cap cas no ens parla d'un paper especffic a acomplir dins de 1'entrellat
sofisticat de les seves teories ffsiques , ens caldra reconeixer que, amb tota
probabilitat, el nostre afany sera endebades i els nostres esforcos inutils.
Per si fos poc, a ningu no li passa desapercebut que es garantida la presen-
cia ffsica mateixa del terme EpwS en uns fragments -estrictament plato-
nitzants ?- sobre la pedagogia de la virtut . Que passa , en canvi, quan
seguim el rastre de la seva incidencia en la Fisica estoica ? Exactament al
contrari , EpwS, no nomes no apareix, sing que, si ho fa , per descomptat que
no es per a erigir- se com a base damunt de la qua] establir una teoria o una
altra, sinb que cs un ressort linguistic per a I'expressio del «desig> que amb
prou feines ens permet de sospitar ]' important paper que I'Estoicisme Antic
Ii va atorgar. Fndevinem, doncs , que la investigacib que ara s'inicia haura
de recorrer camins de tracat diffcil; tanmateix , el que ens importa es la
meta final i aquesta -espero poder demostrar-ho- ens depara la solucio
d'una antiga incognita.
Fetes, doncs , les advertencies oportunes , i malgrat que em circumscric al
primer I Estoicisme , comencare tot remuntant-me a un text d'epoca impe-
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rial, el Boristenitic de Dio de Prusa. Ac]uest es, en realitat, 1'unic en que tro-

bem una referencia explfcita a la funcio d'Epws en el conjunt dc la Ffsica

Estoica i, aixf doncs, ateses les grans coincidencies existents entre 1'al.lego-

ria del mite dell ;Nags del Boristenitic i la de les Cartes I.rotiques de Crisip

-molt mes succinta, per cert, i avara d'informacio- pot ser convenient, i

sobretot util, escollir la primera com a punt de partida. Nomes em queda

esperar que I'analisi que comenca en ella aconsegueixi d'interpretar un acte

erotic semblant al descrit per Dio pel que afecta als personatges clue el

duen a terme, Zeus i 1lera, diferent pero quart a la forma, una fellatio.

Pocs o molt pocs son cis estudiosos quc han esmentat cis deutes contrets

pcl Boristenitic amb les Cartes Erotiques; concretament, 'vlax Pohlenz ' 1 Da-

vid E. Ilahm,' pero, tot 1 aixf, cap dels dos no intenta descobrir el perque

d'una fellatio i quin significat especial pot encobrir. De cap manera aquest

oblit no resta merits a la seva tasca ingent i important, pero jo voldria po-

sar l'emfasi especialment en el let que si, tal com sembla, les imatges al.ic-

goriques utilitzades per l'Estoa, fins 1 tot les mes escabroses, troben la seva

justificacio a la llum de la seva afecc16 per les etimologies fantastiques, no

es del tot justificable que n'hi hagi algunes que no han rebut tota 1'atenci6

que, al meu parer, mereixen. No avancem, hero, conclusions, i fern una

primera i breu repassada a les influencies estoica i iranica que s'hi troben,

sense oblidar-nos, en ultim extrem, que fins i tot pcr als qui la segona pre-

domina sobrc la primera, l'herencia del Portic es clara i inequfvoca.

Efectivament, despres de diversos capitols en cis quals ja s'endevinen ele-

ments estoics, Dio introducix el mite que cis Nlags canten en cis seus ritus

secrets, el mite del «primer 1 pcrfecte auriga del carro mes pcrfecte» (ti;-

),f:tov if: xai rtpCOtoV tivioxov tof tcXctot&roU apµaroo). ` Com es logic, I fans

von Arnim recull nomes aqueiics lfnies que reprodueixen millor la teoria

estoica de la 6taxocrur1aic o ordenac16 de l'univers despres de 1"Fxn6pwm ,

pero no sera superflu que fern un petit resum dels paragrafs 1 del contingut

anteriors.

l.n opinio dcls Mags, el carro d'[lelios, encara quc sdn molts cis que ]'ban

vist acomplir la seva ruta diaria, es recent en comparacio amb el de Zeus.

I i primer frueix, es cert, d'una gran reputacio entre la Idumanitat, perque

cis poetes han parlat sempre (lei seu ascendir i davallar quotidians, mentre

que no s'esdeve el mateix amb el segon, el qual ningu no ha cantat, tret de

Zoroastre i dcls fills dels M1ags, ni tant sols Homer o Hesfodc. Ibis Perses

canten que Zoroastre, portat pel seu desig vehement de saviesa i de justfcia,

va abandonar cis seus companys i es va dirigir a una muntanya. Alif, al

cim, va agafar una (lama de foc que haixava dc dalt i quc cremava inces-

santment. Els mes notables dcls Perses i el seu rei venien a pregar el deu,

al matcix temps que Zoroastre, sortint 11.1es del foc, se'Is mostrava benvo-

1. Die Stoa, Gottingen 1948, pp. 73-81.
2. The Origins a/ Stoic Cosmology, Ohio 1977, p. (>2.

3. Paragrafs 38-61.
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lent i cis ordenava d'oferir sacrificis a la divinitat en agraiment d'haver vin-

gut a aqueil Iloc. D'altra banda, Zoroastre no mante relacions amb tothom,

sing nomes amb cis que estan mes capacitate per entendre Zeus i la veritat,

aixo es, amb cls NEags. Ells son cis qui tenen cura de la quadriga amb que

ell, Zeus, 1'auriga mes destre i de mes gran poder , condueix sense cessar el

mon sencer , a diferencia de Selene i d'lleiios, cis moviments dels quals, en

la mesura en que son part de l'univers, son mes perceptibles per la humani-

tat.'

Pel que fa als cavalls que integren la quadriga, no cal dir que el mes gran, el

mes bell i rapid es consagrat a Zeus. Es tracta d'una criatura alada 1 bri-

liant, de qui Helios i Selene son estrelles destacades . Naturalment , el for-

men tambe altres estrelles, pero aquestes giren amb ell en algunes ocasions

i en altres no. Zeus (el foc) ' ocupa, doncs , el primer lloc . El segueix, a

continuacio , el cavall d'1 Icra ( 1'aire),° inferior en forca i rapidesa; una de les

seves parts es negra, mentre que I'altra, il•luminada per Helios, brilla. Ve

despres el cavall de Posido ( 1'aigua),- encara mes lent que el segon, i en

darrer Hoc, el d ' I Iestia ( la terra)," ferm i immbbil."

F]s N1ags asseguren que la pau i I'amistat regnen normalment entre ells,

pero una vegada, en el passat , durant un llarg espai de temps i moltes revo-

lucions de I'univers , el panteix del primer va inflamar els altres i especial-

ment I'ultim, i va encendre no nomes la seva crinera , sino tot l'univers.

Corn veiem, no voler veure en aquesta circumstancia el reflex d'una teoria

tan estoica com la de 1'i xitupwatS o conflagracio universal seria tancar els

ulls a l'evidencia, pero encara hi ha mes elements que ens confirmen en

aquest sentit . En efecte, cis homes creuen que aquests estranys incidents no

tenen cap relacio amb l'ordre 1 la rao interna de i'univers , pero no es aixf,

sino que formen part dels plans del governador i salvador del mon. Es

quelcom semblant a un auriga que empra la violencia amb un cavall per

tal de fer-lo tornar a la ruta establerta , encara que, per descomptat , i'us de

la violencia no implica destruccio . Aquest es, pero, un tipus de moviment o

conduccio ; ara be, n'hi ha un altre que suposa moviment i metamorfosi

dels quatre cavalls fins a arribar a convertir - se en un esser unit . Els :Tags

ho comparen aitra vegada a la conduccio d'un carro , pero Dio no dubta a

afirmar que , per a fer - ho, necessiten ja imatges complicades que invaliden

pot o molt el sfmil triat: es com si, en modelar cavalls de cera i extreure'n

una mica de cadascun per a formar-ne un altre, al final, despres d'esgotar-

los tots i crear -ne un, resultes un sol cavall de tot el material."'

4. Paragrafs 38-42.

5. i 6. F.n les pagines segUents m'ocupar6 detalladament de la identificaci6 Zeus-foc i Vera-aire;

deixo doncs per a mes endavant qualsevol comentari minucios d'aquest aspecte.

7, Sohrc la identificaci6 Poseid6-aigua en I'Fstoicisme Antic: Phld. Piet. 15. SVF 111 217/1). L.

Vii 147. V1 'I 11 1021/Ph1d. Piet. 11. S1 'F 11 1076/Cic. N.D. 1 15,40. SVF q 1077.

8. Respecte a Hestia-terra : Plu. de facie quae in orbe lunae apparel 6,623a. SVF 1 500.

9. Paragrafs 43-47.

10. Paragrafs 47-53.
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Tampoc no podem deixar de pensar, ara, en la teoria de I'evolucic5 dels qua-

tre elements, del foc a la terra (foe -* aire - aigua -> terra) i de ]a terra al

foc (terra -> aigua - aire -> foc), en que aquest ultim queda com a garan-

tia d'una nova regeneracio universal futura, encara que, de moment, estem
en el segon dels processos, de la terra al foc, per be que aquest sigui el que
inflama tota la resta en el mite dels Mags; a nosaltres, en canvi, ens interes-
sa el primer moviment, del foc a la terra, o mes concretament, del foc a
I'aigua (]'esperma), sense l'analisi del qua], pas a pas i explicant-ne cada res-

sort, no ens sera possible d'aillar la incognita de la fellatio. Vegem, doncs, en
quins termes ens ho expressa l'al•legoria del matrimoni felic de Zeus i Hera

del Boristenitic: aArribats en aquest punt del mite, es troben en la dificultat

de donar nom a la naturalesa de 1'esser de la seva propia invencib. Diuen,

doncs, que en aquest moment ell es senzillament l'anima de l'auriga i
senyor o, mes hen dit, el seu intel•lecte i guia. (Aixf efectivament anomenem
tambe nosaltres el mes gran dels deus quan l'honorem i el venerem amb
bones accions i amb paraules respectuoses). Subsistint nomes el seu intel•lec-
te i omplint amb el seu propi esser un espai incommensurable, en la mesu-
ra en que s'ha vessat igualment arreu i no hi queda res de compacte, sinb
que hi impera una rarefaccic5 completa -moment en el qual assoleix la
seva mes gran bellesa-, adopta la naturalesa purfssima d'una Ilum transpa-
rent (tile xa8apwtatrly Xaf3dv auyij axr)patou puatv), i immediatament sent

desitjos d'una nova existencia. Efectivament, amb un delit apassionat (amb
amor, Epwta) d'aquella conduccio, govern i unio de les tres naturaleses, la
dcl sol, la de la Iluna i la dels altres astres, i amb desig de tots els animals i
plantes, es posa a crear (ycvvav), a distribuir (8tavtµcty) cada cosa i a mo-
delar (Stlµtoupyciv) el cosmos d'aquesta ocasio, molt millor i mes esplendid

perque es nou. Llencant un Ilamp no pas desordenat ni horrible com el de
les tempestes quan els nuvols es mouen amb mes energia que la usual, sing

pur 1 desproveit de qualsevol foscor, es transforma facilment junt amb la
seva intel•ligencia. Recordant-se d'Afrodita i de la generacio, es calma I
s'apalvaga i, extingint bona part de la seva llum, es torna aire ardent de foe
dole ()Ui no^,u tou lpwt&S ano13£3aS cig ahpa nuptSrJ tpEnctat nupoS r^niou).
S'uneix aleshores amb Hera i, despres de prendre part en un ]lit nupcial
perfecte, emet finalment el semen de l'univers (ti)y naaav au tou navtoS
yovtjv). Aquest es el felic matrimoni de Zeus i d'I Icra que els fills dels savis
conten en els sews ritus secrets. Convertida la totalitat de la seva essencia

en liquid (uypav 8E not>laag tily Wriv ouaiav), en esperma unica del mbn (P.v
ancp tc tou navroS), ell mateix, estenent-s'hi com un esperit modelador 1
demiurg en germen (xa8ancp iv yovi nvcuµa to na.attov xai btlµtoupyouv) i
amb una constitucib molt semblant llavors a la dels altres animals, ja que
no sense rao podria dir-se que consta d'anima i de cos, modela i dbna for-
ma facilment a la resta, i escampa comodament al seu voltant ]a seva essen-
cia luau, blana 1 flaccida.
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Un cop construct 1 acabat aquest cosmos recent, el mostra extraordinaria-
ment formos i bell, molt mes esplendid, per cert, del que ara el veiem.n"
Com ja deia abans, es tractaria de veure Si la influencia iranica que el mite
evidencia anul•la 1'estoica o be si, al contrari, i sense negar la primera, la
segona es inequfvoca i inquestionable.'' L'argument principal per a reme-
tre-la a fonts perses seria ]a voluntat de Dio de referir doctrina especffica-
ment iranica,'' de tal manera que Cumont," basant-se en aixo, no duhta a
sostenir que seguim de molt a prop un himne dels misteris de Mitra i que,
per tant, es un testimoni de valor indubtable per al seu estudi i coneixe-
ment. No obstant aixo, aquesta seria l'afirmaci6 ferma 1 solemne; poc des-
pres, en canvi, Cumont es mostra molt mes cautel6s i aclareix que no es
tracta de negar el caracter estoic de la narracio, sing de remetre-la a la font,
la religio de Mitra, la qual, en harmonia amb 1'esperit sineretic de 1'epoca,
hauria absorbit elements estoics. Tot i aixf, I'afirmaci6 no sembla sincera ja
que, tal com adverteix Pohlenz, hi ha un desig evident de menystenir tot
I'estoic i fins de relegar-ho a un segon pla, adhuc en aquells llocs en que no
hi ha cap rao de fer-ho. Al principi, Cumont creia, per exemple, que la part
final del paragraf 55 era genuinament estoica, puix que no to res a veure
amh la religio dels Mags, pero forca anys despres va creure trobar en el pa-
ragraf 56 allusions a un segon himne mitraic que tenia com a argument la
hierogamia divina.', Doncs be, el cert es que, fins i tot quan formula la
hipbtesi, reconeix que el zorclastrisme ortodox no to coneixement del ma-
trimoni d'un deu suprem amb la germana (Zeus 1 1lera, foc 1 acre, els dos
elements actius i mes semblants), mentre que el icpos yaµoo de Zeus i I sera
representa un capftol important de ]a religio grega, a la vegada que era
objecte de representac16 en nombrosos ritus misterics. En resum, els argu-
ments a favor d'una paternitat exclusivament iranica son mes que duhto-
sos, fins i tot per a qui aposta decididament a favor scu. A pesar de tot,
Pohlenz no es considera satisfet amb aquests matisos, sing que, per a ell,
1'al•Iegoria de] matrimoni de Zeus 1 Ilera a que recorre Dio arrenca, sense
cap mena de dubte, de la doctrina dels (TnEpp nxoi ),.oyot; mes encara, coin-
cideix massa amb cl pensament de Crisip (SVF II, 1071-75) com per no
pensar abans en I'us directe d'una obra estoica, les Cartes Erotiques, mes que
no pas en la utilitzacio de misteris religiosos d'un poble estranger. Pcl clue
fa a ml, estic totalment d'acord amb Pohlenz, encara que em veig obligat a
precisar que Dio no «copia» l'al•legoria de Crisip per la senzilla rao que pre-
fercix un colt normal a la fellatio i aquesta, al marge d'haver despertat o no

11. I). Chr. Or. XXXIV 54-58. SI'F II 622.
12. (:fr. IN III 1 y/ , op. cit., I, pp. ''9-81.

13. Paragraf 43.

14. F. (a Mu )"' I, iextes ei monuments figures relatfs aux mystires de Mytra, Bruxelles 1896, II, p. 60 ss;

i (.I AI)N!-GI.IIRI(.ii, Die Mysterien des Mytbras, p. 64.

15. BIU17-C1'sl^ N r, Les Ma es hellenises, Paris 1938, 1, p. 91 ss, II, p. 142 ss.
16. op. cit., p. 80.
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la seva curiositat o la de I Iahm, guarda algun secret. Una altra cosa es, i jo

tambe ho crec aixf, que hi hagi coincidencia d'intencions entre Dio i Crisip;

mes encara, espero poder demostrar que aquest va servir-se tambe d"Epws

per engegar la maquina de reconstrucc16 cbsmica, cada vegada que el foc

del mon es convertia en holocaust.

En resum, la finalitat tiltima del mite es de representar en viu la itaxoct ti1-

6tS estoica, 1'esdevenir-se regular dels perfodes cbsmics, I'alternancia destruc-

cio- renaixement que, d'altra banda, es estranya a la religio persa. No es

sorprenent, per tant, que hagi recorregut a una cosmogonia estoica; en tot

cas, el problema rau a saber quin model es 1'escollit. En opinio de Poh-

lenz,'- la cosmogonia utilitzada es remunta a Cleantes, si be per les sever

afirmacions anteriors es dedueix que, en realitat, intenta dir-nos que ens

trobem davant d'un relat eclectic, gran nombre d'elements del qual han es-

tat presos de Cleantes. De totes maneres, el dret a la prbpia personalitat es

expressament recoregut, independentment del fet que no fer-ho aixf seria

indigne de qui, com Pohlenz, no desconeix que la utilitzacio de veils mites

va ser especialment preuada per una escola que frufa tot explicant i racio-

nalitzant «el que ja els poetes havien dit enigmaticament».

Flvidentment son molts els tomes que ara hauria de tocar en relac16 amb el

passatge del Boristenitic recollit per 11. v. Arnim, tals com el sistema al.lego-

ric, 1'etimologia fantastica, la teoria dels elements i els principis, el 6r1upµa-

ttx6c Xdyoc, el ltvuuµa, etc. etc. No obstant aixb, tenint en compte el propb-

sit final de ]a meva analisi, la interpretacio de Ia fellatio de Ics Cartes Eroti-

ques de Crisip, cal seguir un ordre logic i coherent d'exposicio, no fos cas

que 1'amuntegament precipitat de dades acabes font inintel.ligible el que no

ho es en realitat. Abans, doncs, de passar a la lectura de l'ai.legoria de les

Cartes Erotiques, potser merelxera ]a pena deturar-nos encara una mica i

introduir algunes consideracions sobre la visio biologica de I'origen del cos-

mos.

Quan Dio, quan els estoics en general ens expliquen I'origen del cosmos tot

utilitzant la imatge d'un acte procreador en que el foc i l'aigua tenen un

gran paper, no fan altra cosa que areviure les teories d'epoqucs passades»."

Com tantes altres vegades, la seva missid sembla centrar-sc en la posada al

dia de teories en decadencia total, encara que Ies adapten, naturalment, als

seus propis fins. Ells poden, saben i es creuen obligats a explicar el meca-

nisme de I'origen del mon, i si per a fer-ho els es 6til una teoria biologica,

benvinguda sigui. Triat doncs l'instrument, la primcra operac16 consisteix,

tal com assegura f lahm, a definir amb exactitud la naturalesa de la llavor o

esperma de I'univers. Doncs be, d'acord amb les nombroses fonts estoiques

que ens en parlen, es tracta d'un element liquid i alhora vivificador que duu

17. op. cit., I, p. 811; oPlutarchus Schriften gegen die Stoikero, Hermes 74, 1939, p. 28.

18. Cfr. 1). I IA! ^.v^, op. cit., p. 68.
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en el seu si la forca de la reproducci6; es un element dotat de pneuma, d'a-

nima, de calor:

To tcvtot rtpwTOV nup Eivat xaIanEpEI n 6ncppa Twv anavtwV £xOV Tour

),.Oyoug xai Tag aiTiag Twv yEyOVOTwV xai Twv ytyvoµevwv xai Twv

C(TO0V1V. "'

in consequencia , si afegim a aixo que, tant per a Zeno com per a Crisip, el

semen huma ( (7it pua ) es pneuma barrejat amb humitat ( To & crnt`.pita

tpl16iv 6 Ltjvwv Eivat , o tCBinnTty av8pwnog , rzvcfµa iE8'i^ypou),^" i que aquest

pneuma ( e1 foc atenuat de la cosmogonia de que ens parla Dili) es un frag-

ment de 1'anima del pare, '' arribem a la conclus16 que I'esperma cosmogo-

nica no cs res mes quc 1'aplicaci6 a un camp concret dc les teories hiologi-

ques mes o men vs properes en el temps sobre el semen huma.

1i:fectivament , les indagacions sobre la naturalesa del semen eren , pel que

sembla, corrents en el mon filosofic del segle V a . C.'2 Ilahm ens recorda 2

que en el segle de Pericles el pitagoric Ilip6 havia establert ja la natura

humida del semen, fins al punt que 1'anima o forca vital de que es impreg-

nat es entesa com a humitat o aigua ." Podrfem dir el mateix d ' ilipocrates,

cl qua] no dubta a afirmar que el semen es la humitat del cos comvertida

en escuma per 1'acci6 del moviment de 1'organ sexual de ('home, ' sense que

ni tant sols manqui , segons explica Aristotii, qui soste que la respiraci6 0

pncuma es la causa de I'esmentada emissi6 de semen.'`'

1:1 resultat immediat dc tot el dit fins ara cs, doncs, hen clar 1 diafan: I'Es-

toicismc incorpora a la seva teoria cosmogonica les investigations entorn

de la naturalesa del semen huma, i opta perque la hierogamia divina dc

Zeus i ci'I lera es converteixi en el factor desencadenant del cTnepuanxog

;^oyog, cl qual apareix , malgrat la seva missi6 singular , revestit de les

mateixes caracterfstiques que el scu homonim huma: humitat , calor (pneu-

ma), I vida.
Tot i aixo , aquest no cs mes clue un dels aspectes ressenyables del ant : pEtatt-

xog 1.oyoc estoic. L'empremta d'Aristotil es pot seguir taml . i 1lahm no

dubta a fer -ho alla on crcu trobar-la.- Per comencar, no existeixen diferen-

cies quant a la composicio de I'esperma i els seus dos elements basics , escal-

19. Aristocl. Apud Lusebium 15 ,816. SVl 1 98:, EI foe initial es certament com una Ilavor que

posseeix totes Its raons i causes do tot cl que ha exist it , existeix i existira.

211. Eius. PE 15,20. SIT 1128: Zen6 diu que 1'espcrma, la que emet I'home, es pneuma amb

humitat.

21. [us. PL 25,25. SVF 1 128.
22. Cfr. 11. K\1 ^,t ,, oDic leugungslehre and Iimbriologie in der :Antique )) , Quellen u . tudien z

Gesch. d. Vaturwiss. u. d. Medizin 5, 1936, 193-274.

23. Op. cit., p. 68.
24. Arist. de An. 12,405h (= DK 31 A 4).

25. 1 1 p . Genit. 1 ,8- 1 1 .
26. Arist. G.A. II 4,7371) 27-31.

27. Cfr. 1). I1-Atnt, op. cit., pp. 69-82.
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for (pneuma, wire talent) i aigua,-" pero, a mes, quan Aristotil ens explicara

que l'origen de I'escalfor del semen prove de I'escalfor interior (lei cos clue
l'emet,2'1 caldra recordar que, tambe en el relat de Dio, Zeus ostenta la na-

turalesa fgnia, posseeix tota I'escalfor i la vida del nou mon, oextingeix bona

part de la seva Ilum i es torna aire ardent de dole foc>> poc abans de diposi-

tar la seva esperma en Hera, i atenua aixf I'immens poder que ja no necessi-

ta despres de l'i;xltupwmt , tot adquirint el mes suau i vivificador del

pneuma. Que li passa, en canvi, a Hera? Es realment passiva en tot aquest

proces? Hahm opina que sf "' pero, segons el meu parer, si ell no dubta -i

no ho fa- de la composicio foc-afire del pneuma estoic (xai yap at:poc xai

itupoS utpfaTavTat Ti V oiU(TiaV Excty To 1tv uj.t )," no es logic, d'altra Banda,

que el paper d'l lera es redueixi a acollir 1'esperma vivificadora o upneuma-

tica», la qual necessity tant de la seva naturalesa, 1'aire, com de la de I'esser

que l'ha emes, el foc. Veurem aviat, tanmateix, el motiu d'atribuir a Hera

una funcio estrictament passiva en la generacio del cttcppartxos Xoyoc.

I lahm considera " que un altre dels details de la teoria biologica amagada

darrera de la cosmogonia estoica es el paper de l'agent i de la materia, les

apxai estoiques. En principi, foc i aire tenen la mateixa relacio que agent

i materia. Deu actua sobre la materia i l'adapta a la generacio: «Son una

sola cosa el divf, la ment, el destf i Zeus; rep aixf mateix moltes altres deno-

minations. Aixf doncs, existint de bon principi per si mateix, canvia, per

medlacio de I'aire, tota la substancia en aigua (xai' apxaS µEV ouv xai' auTOV

OVTa TpCltCty TT1V TldcaaV Of)(iow St'aEpoc tic uS(0p), I tal com en el semen

es troba la Ilavor (i:v Ttj yovq To rnt ppa 7tcptCXETat), aixf tambe el logos

espermatic, Ilavor del cosmos, roman com a tal en la humitat (Ev Tw uypw) i

adapta a si mateix la materia per a la creacio del que ve despres (ci)cpyoV

auT(;t lrotouVta T11v UXiV npOS TIjv Twv E f1S yEvc(Ttv). En primer hoc, crea els

quatre elements, foc, aigua, aire i terra. En parla Zeno en el Tot, Crisip en

el Ilibre primer de la seva Fisica i Arquedem en algun lloc dels Elements.

Element es alto d'on primer sorgeix el creat i on finalment es consumeix.

Els quatre elements junts son la substancia iuqualificada o materia»."

D'acord amb la seva tesi, ens trobem altre cop, doncs, a 1'ombra de la Bio-

logic aristotelica, segons la qual la femella es qui presta la materia (iX ii, en

aquest cas la sang menstrual) a 1'embri6, mentre que el mascle li dona for-

ma I moviment i, igual com el Zeus del mite dels Mags, S>lµtoupyt:i.'a

No obstant aixo, i mes enlla de 1'enorme respecte 1 admiracio que em me-
reix l'obra de Hahm, no estic gens segur que en aquesta ocasid ho hagi

28. Arist. G.A. 736a 1-3.
29. Arist. G.A. 735b 33-34.
30. op. cit., pp. 71-72.
31. Alex. Aphr. Mixt. 224,32. SVF II 310 i 324,14. SVF lI 442,, Gal. de plat. Hipp. et Plat. V 3.

SVF 11 841.
32. op. cit., p. 71.
33. D.L. VII 135-37. SVF II 580.
34. Arist. G.A. 120,729a 22-31; 1 21,730a 26-28; II 4,738b 11-14; 4,771h 18-23; 4,772h 27-34.
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encertat. Tal com ell mateix afirma, no hi ha discrepancies entre Aristotil i
els F'stoics pel que fa referencia a la concessio del paper actiu al mascle,
pero evidentment sorgeixen problemes quan comparem la funci6 que uns i
altres encomanaren a la femella; mes encara, personalment, no crec que
aquests problemes desapareguin mitjancant el reconeixement explicit de la
«discrepancia», sing reconeixent la missio i la identitat propies d'Ilera.
Ffectivament, en la seva opinio, «]a discrepancia mes seriosa seria el paper
assignat a la femella pels estoics. En els passatges anteriors (SVF II, 580 i
622), la materia humida sobre la qua] actua ]'agent es ]'element liquid del
semen masculf; no I'aporta la femella, com en Aristotil. En la cosmogonia
estoica, la femella (I sera) es senzillament un agent que provoca 1'emissi6 de
l'esperma». I lahm precisa igualment que I'ai.legoria del Boristenftic entronca
directament amb la de les Caries Erotiques de Crisip i que els estoics van
intentar introduir en la seva cosmogonia no solament els mites relacionats
amh Zeus i I sera, sin6 tambe la connexi6 etimologica Hera (Hpa) i mire

EI resultat fou que els estoics van donar una interpretacio inconsis-
tent a I lera. En els sous testimonis sobre cosmogonies, la posicio d'I lera ve
mes determinada per la seva etimologia que per la teoria biologica, pero la
interpretaci6 dels mites de Zeus i d'Hera en un context no cosmogonic (fa
refercncia als fragments en que se'ns parla d'una fellatio i on (-'risip, com
veurem, afirma quc Zeus es deu i Hera la materia o f,Xn) Posen de manifest
la teoria aristotelica que la femella aporta la materia. Fn consegiiencia, fins
i tot el paper de ]a femella no contradiu una influencia aristotelica en la
teoria biologica que s'amaga rera la cosmogonia estoica)>.

_Jo diria que, per una vegada, el professor de la Universitat d'C)hio es vfcti-
ma dcls fruits de la seva propia investigacio. Evidentment, es comprensible
que en una obra intitulada The Origins of Stoic Cosmology vulgui oferir-nos les
fonts a les quals cal remetre els principis que regeixen el funcionament de
l'univers estoic. I n aquest sentit, la seva preocupaci6 per revelar-nos tot el
que IT'stoa deu a Aristotil es digna de gran lloanca, pero pot no ser encer-
tada quan decideix unir-la a aspectes molt concrets de la filosofia aristoteli-
ca, inclosos aquells que o be ens demanen establir una frontera clara entre
Estofcisme i Aristotil o be porten aquest ultim per camins no tan precisos
com cls de la seva biologia animal. No es cert, per exemple, que el paper de
la femella (UX) evidencii influencia aristotelica, perque, com ell mateix
molt Ix diu, ]'element humit ]'aporta l'esperma de Zeus, no Hera. El paper
d'I lera com a iUXii evidencla, sf, influencia aristotelica, pero aristotelica en
sentit ampli, es a dir, la classica dualitat materia-forma de que ens parlava
poc abans Diogenes Laerci i que convertia els quatre elements en substan-
cia inqualificada o principi passiu davant de I'actiu o deu, no influencia
aristotelica en els termes biologics esmentats per I iahm. D'altra Banda, no

3-5. op. cit., p . 71. Cfr. igualment p. 62.
36. op. cit., p. 72.
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hi ha cap dada que ens permeti suposar que l'al.legoria de les Caries Eroti-

ques sigui estranya al context cosmogonic, ja que, tenint en compte el paper

d'epwS en el relat de Dio, es mes que probable que s'esmentessin en les

Caries, indirectament si es vol, el renaixement del mon i la seva 8tax6cstt l-

ait . En qualsevol cas, pertany al grup dels quc admeten la interdependencia

de les imatges d'ambdues obres, per la qual cosa no es logic que en un lloc

vegi Hera com a ua.il, i com a simple <<element de provocacio» en un altre.

I':m pregunto, a mes, si no sera veritat, segons la seva propia tesi, que la

posicio d'] ]era en l'ambit cosmogonic esta (ieterminada mes per la seva eti-

mologia que per la teoria biologica. Hahm sap perfectament que una de les

propietats de 1'aire es la seva naturalesa freda '- i que, poc abans d'unir-se

amb I Iera i d'emetre el 6ncpµanxoS ),ogoc, el Zeus del mite dels Mags «cx-

tingia bona part de la seva llum i es convertia en airs ardent de dole foc> .

No sera, per tant, que aquesta extincio es produeix en contacte amb ('ele-

ment fred, i que «1'aire ardent de dole foc» no es res mes quc el resultat de

la seva fusi6, del felic matrimoni de Zeus i d'Hera? No sera que son tots

dos els qui creen 1'element vivificador o «pneumatic>> del nou mon? Quina

importancia pot tenir que Crisip digues que Zeus era deu i 1 ]era la materia?

Si contemplem el problema des d'un punt de vista cstrictament cosmogo-

nic, evidentment Zeus es deu i Hera la substancia en que actua i que es

convertida en esperma de l'univers proxim; Crisip tenia doncs tot el dret do

dir el que va dir. Ara be, si no oblidem, i es Hahm mateix el primer a re-

cordar-nos-ho, que la Cosmogonia Estoica ono implica res mes que una

transformacio dels elements>> " i que aquesta es precisamcnt «I'unic proces

cmprat per a explicar l'origen del cosmos)),`` no ens veiem obligats a aban-

donar l'oposicio radical Zeus/I-sera (8r6(; i a admetre la fraternitat dels

dos «elements actius>>, el foc i l'aire, els mes semblants i integiants de l'ani-

ma o pneuma de l'univers?; no sera que, ben (luny de ser un senzill ele-

ment provocador, Hera comparteix amb Zeus el privilegi de contribuir a la

villa?; no sera, finalment, que la fellatio, la boca i I'ale tenen alguna rclacio

amb tot aixo? Jo crec que si, i espero que les pagines que segueixen puguin

demostrar-ho.

F:I suggeriment esta fet i la coincidencia tematica entre les allegories del

Boristenitic i de les Caries I:'rotiques plenament admesa. Amh tot, no podem

ometre la lectura dels fragments que ens parlen de la fellatio, ja que aquests

son, al capdavall, els quc la confirmaran i ens incitaran a 1'aclariment (lei

seu significat. Doncs be, 1'es6ndol es la primera reaccio general amb quc

ens trobcm. Ni Diogenes Laerci, ni Climent I de Roma, ni 'Ieofil d'Antio-

quia, ni tampoc Origenes no estan disposats a admetre que I'al•legoria no ha

3'. Ales endavant comentarem detalladament ayuest aspecte.

38. op. cii., p. 59.

39. op. cit., p. 58.
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de coneixer limits; hen al contrari , en tots ells sembla poder - s'hi endevinar

el mateix pensament : unes imatges poden ser aprofitades per a representar

alto que li vingui de gust a qualsevol filosof ocurrent , pero es intolerable

clue, fins i tot tractant - se d'una dea agrega», sigui precisament la seva boca,

i no el seu titer , la qui aculli 1 'esperma del marit. Per descomptat que no es

tracta d'una esperma normal , sino del 6nepµaTtx6S Xoyoc que conte les

raons i causes de tot el que ha existit , del que existeix i del que existira, I

que es disposa a modelar el mon despres de la darrera cxnupwmS, pero

aquest detail no importa als nostres critics, com tampoc no els importa que

aquella esperma necessiti algunes «sofisticacions » per a adquirir la «natura-

lesa pneumatica», barreja de foc 11 (Faire i que es la que en definitiva insufla-

ra vida a la nova maquina cosmica . Un acte procreatiu , semblen dir-nos, to

Ies seves regles i canons , i per be que la Fisica Estoica decideixi d'utilitzar-

lo per a explicar un tipus molt especial d'infantament , no to cap Bret a

prescindir-ne 1 a adquirir - ne d'altres de directament proporcionals a la com-

plexitat dels sous principis ; dit d'una altra manera, no hi ha cap rao d'aban-

donar el camp de la sexualitat estricta i d'entrar capriciosament en el de la

pornografia pura.

I leus acf doncs les dades que possum, en el mateix ordre en que ens ho

presenta 11. v. Arnim; obre el torn Diogenes Laerci : « N'hi ha que parlen

malament de Crisip perque ha escrit moltes coses de manera vergonyosa i

indicihle, car en la seva obra Sobre els antics filbsofs de la natura reelabora ma-

tusserament la historia de Zeus 1 d'Hera , dient en sis-centes Ifnies el que

ning6 no p(xlria dir sense embrutar- se la Boca. Efectivament , converteix,

dieen, aquesta historia en quelcom de molt indecent i mes propi de prosti-

tutes que dc deesses , encara que ho aprovi en la mesura en que esta relacio-

nat amb la seva doctrina ffsica...». "' Segons 1'autor, Hera queda clarament

rebaixada al nivell d'una prostituta per obra 1 gracia de Crisip de Soles; a

nosaltres , en canvi , el que ens importa realment es la recerca de les dades

indispensables per a l'aclariment dels seus «acuditsn, i en aquest sentit hi ha

quelcom que cal tenir en compte, com es el fet que el filosof de Soles no

cxtrema la seva imaginacio a l'atzar ni en qualsevol indret , sing en el seu

tractat Sobre els antics filosofs de la natura. Quina conclus16 n'hem de treure?

La mcs facil 1 la mes logica: les imatges que hi apareixen -que d'altra Banda

coincidiran amb les de les seves Cartes Erotiques-, tant si molesten el lec-

tor com Si no, no poden ser separades del context de la Fisica Estoica en

clue hauran de trobar forcosament la seva explicacib. Crisip es creu amb

Bret do reelaborar la historia de Zeus i d'Hera, de donar noves formes a la

hierogamia divina;" ara be, no podem creure que aixo sigui fruit d'un ca-

prici, sing del desig, tan comb I arrelat en I'Estoicisme , de demostrar que els

conceptes ffsics de que parla s'amagaven ja en els antics relats, 1 que la seva

40. U.I.. V II 1M7. SNIP 11 1U71.

41. (Jr. no to 11.



I>,iLI (Ill.il>crt

missio ha estat, exclusivament, de treure'ls a la Hum. Amb aixo es busca a
mes una altra finalitat, la d'aconseguir que les noves veritats rebin I'aval de
les vclles tradicions i Ilegendes, en la mesura en que aquestes darreres no
s6n eliminades per les primeres, sing simplement (<reinterpretades i rein-
corporades)). Va arribar Crisip a l'extrem d'auto-proporcionar-se fonts ar-
tfstiques on poder adrecar-se a la recerca de suport i de confirmacio do les
seves tesis? F's impossible saber-ho del cert, pero, en qualsevol cas, la tradi-
cio ens diu que les relacions de Zeus i ('Hera van ser sempre canbniques i
sexualment normals; Dio torna, per la seva banda, al classic colt despres
del parentesi de Crisip i Diogenes, per ultim, no dubta d'afegir: a...no es
troba, a mes (la historia vergonyosa de Zeus i d'Hera) entre els que van es-
criurc sobre pintures, ni en PolemO, ni en E lipsfcrates, ni tampoc en Antf-
gon, sing que ha estat inventada per ell))." Com veurem en fragments
segiients, el text fa referencia directament a pintures el contingut de les
quals va al•legoritzar, pero es impossible assegurar, torno a dir, si de debo
van existir o van ser fruit de la seva imaginacio interessada.
Tanmateix, aixo es tot el que podem dir de moment, ja que encara no s'ha
especificat que es el que arriba a degradar tant 1'esposa del <<pare dels dcus i
dels homes)). Climent I de Roma ens es util per a aixo <<I que? No van
triar tambe els savis mes famosos el plaer i van mantenir relacions sexuals
amb les que van voler? El primer d'ells (Socrates), mestrc de I'E lel•lade, de
qui el matcix Febus va dir: dc tots els homes, Socrates es el mes savi, no
va proposar que a la ciutat mes ben regida, a Esparta, les dunes fossin co-
munes I va ocultar rota el seu mantell el bell Alcibfades? El socratic Antfs-
tenes, per la seva banda, va escriure sobre la necessitat que I'anomenat
adulteri no fos refusat. Pero, a mes, el seu deixeble Diogenes, no va man-
tenir relacions amb Laia Iliurement i publica? No va escollir Epicur el
plaer? cNo es Iliurava Aristip, tot perfumat, a Afrodita? No diu Zeno,
donant a entendre que es indiferent, que el divf es en tots, per tal clue sigui
entenedor als intel.ligents que, sigui qui sigui amb qui hom mante relacions
sexuals, es com si les tingues amb si mateix, i que es inutil proscriure els
anomenats adulteris o les relacions amb la mare, la germana o els fills? Cri-
sip, aixf mateix, en les Caries Erotiques esmenta la pintura d'Argos, i col•loca
la cara d'E lera junt a les vcrgonyes de Zeus>> (rtpog t(^ toi) AiOS ce of (pf;pwv
TfS"HpaS to rtpoawnov).`

Estem )a en un altre context o, dit d'una altra manera, la crftica to ara uns
matisos molt concrets: es tracta d'anatematitzar el plaer (fjSovr) ) i tots els
qui foren els seus esclaus, de l'origen que sigui. Veiem aviat, tanrnateix, que
als ulls del pontffex roma Grecia es un arsenal inesgotable de goig, desen-
frenament i baixes inclinaciones. N'hi ha per a tots els gustos, comunitat de
Bones, adulteri, incest, homosexualitat, i hi ha tambe homes per a tots els

42. loc. tit.

43. Clem. Rom. Homil. V 18. SI/F 11 1072.
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gustos, Socrates, Antfstenes, cfnics, epicuris i fins i tot estoics. l".n qualse-
vol cas es facil de comprendre que els ulls d'un vicari de Crist no poden lle-
gir sense un ensurt una justificacio tan uinsultantment logica» de ('incest."
Evidentment, a Caiment I no li interessa presentar els atenuants d'un pano-
rama tan relaxat moralment, pero cal precisar que les paraules de Zeno for-

men part del conjunt d'arguments destinats a justificar teoricament, i no-

mes teoricament, el tipus de relacions que serien valides en una 71N.1,- ideal,

la comunitat de dones, per exemple, pero no en la rto>,.tc diaria en que li

toca de viure, on els homes no han apres encara que Tunica cosa important

es I'&parj i que la sexualitat no entra en el camp del ho i del dolent, del que

es moral, en resum. Ptxlrfem dir el mateix de l'incest, justificat nomes en el

cas que un savi i la seva filla, extingit el gcnere huma, es veiessin obligats a

assegurar-ne la continuacio, o en el cas de I'homosexualitat estoica, clue ril

es homosexualitat ni arriba tan sols a homoerotisme. Fn qualsevol cas,

aixo sf, caldra reconcixer que el rctol gnomes per a intel•ligents», utilitzat

per "Lend, es altament provocador.
Doncs Ix, malgrat tot, Zeno no posseeix solitariament la supremacia de la

perversio, sing que es veu obligat a compartir-la amh Crisip de Soles, el

qual, com a adequat punt final d'una llista de depravats, ens explica -i es

molt explicar, tractant-se d'una dea, sembla que insinui Climent- que la

seva cara s'apropa a les vergonyes de Zeus. Naturalment, Climent prefereix
parlar de cara (ltp6monov) abans que dc Boca ((7io t ), pero aixo ens confir-
ma encara mes que coneix perfectament quina es la uinfamia)> d'1 icra. F.n
resum, Crisip allegoritza cl tema d'una pintura real o suposada d'Argos i, cl

que es mes important, els termes en que ho fa semblen coincidir amb cis

que ja va utilitzar en el seu tractat Sobre els antics filosofs de la natura. Indepen-
derttment, doncs, del contingut erotic de les Cartes Erotiques, el mes proba-
ble es que el filosof hi tornes a abordar la questio de les successives regene-
racions del mon posteriors a les t`.xrtupdxctc i el paper que tcnia Fpwg en tot
aqucst afer -les Cartes Erotiques no serien, doncs, al contrari del que afir-
ma I lahm, cstranyes al context cosmogonic-. No necessitem for^ar la
imaginacio per a suposar que tot s'esdevenia d'una manera semblant a corn
ens ho expressa DiO, ja que, corn suggeria molt be Pohicnz, es diffcil creure
que aquest ultim no s'ha hasat, a mes d'en Cleantes, en alguna obra de
Crisip.
Deturem-nos ara en 'Ieofil d'Antioquia i abandonem Climent I de Roma.
Certament, sembla clue les aigues tornen al seu lilt. En tot I'Ad Auto!ycum

44. EI let que tot el rclacionat amb la sexualitat sigui separat del camp del moral via sindifercncia-

ci6» no implica, ccrtament , que I'Bstotcisme desitges mai clur a la practica aquesta mena de re-

lacions -tot i que cis atrevimcnts teorics de les sever Republiques arribessin molt (luny-; ben

al contrari, Ies just itic.ucisms I rcadcs dc ('incest, I'antropofagia , etc. ens tan pcnsar cn rota una
altra Cosa.

45. Cfr. P. GILABIRI, Plutarco . Dialogs en torn a Eros. Introducci6 . Coldecci6 Erasmo (en curs de

puhlicaci6).
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es respira un aire mes assossegat, fins al punt que en el Ilibre tercer confes-

sa que nomes to la intencio de contrastar la futilitat i inconsistencia dels

poetes, historiadors i filosofs grecs amb la consistencia i alta moralitat de la

llei, dels profetes i dels evangelis: « Aixf doncs, conve parar atencio i com-

prendre el que s'ha dit mitjant ant 1'examen critic del que els filosofs i la

resta de poetes conten. Despres de negar 1'existencia dels deus, altre cop la

reconeixen i diuen que duen a terme actes impius. I el primer de qui els

poetes canten amb veu mes forta els actes malevols es Zeus. D'altra banda,

com es possible no trobar que Crisip diu molter bestieses, si explica quc

Hera mante relacions amb Zeus per la seva boca infame?» (csqµaivwv tfiv

Hpav crtoµart ptapw 6uyyfvt:(r8at tw Aii)"'

Tal com era de preveure, Antfoc no pot admetre que imperfecci6 i divinitat
vagin de costat. I;Is poetes han perdut un temps preci6s cantant-nos els ac-
tes impius dels deus, i Phan perdut d'una manera especial, quan ni tan sols
no han tingut el bon criteri de mantenir-ne al marge el deu suprem, Zeus.
El filosofs, d'altra banda, son, fins i tot, pitjors que els poetes, i d'entre ells
en sobresurt particularment un, Crisip. De totes maneres, la crftica, ara, es
-ho repeteixo- mes benvolent; ja no es tracta d'un indecent, sin6 d'un

xarlata que parla sense pensar-s'hi, d'un tpa.uapos. La seva especial versi6 de

les relacions entre Zeus i Hera ens ho mostra aixf, i, al marge que 1'examen
critic del bisbe d'Antioquia quedi per a una altra ocasi6 millor, ja quc ell
tampoc no es pregunta per que una fellatio, el cert es que es ell qui ens pro-
porciona la paraula clau: nroµa. En realitat, tot gira a 1'entorn d'aquest ter-
me, pero la seva analisi e's impossible sense cobrir abans un bon nombre
d'etapes previes. Una d'elles, i de les mes importants, es el capitol de les
allegories i de les etimologies fantastiques. Orfgenes ens n'informa detingu-
dament i es interessant destacar, a mes, que per primera vegada ens trobem
amb algu que no titlla Crisip ni d'indecent ni de xarlata, sing senzillament

de personatge irrespectuos amb els deus, en la mesura en que, en interpre-
tar mites i ficcions i atorgar-los el sentit que ell creu que de veritat posseel-
xen, no cis lliura de veure's barrejats amb fets i accions indignes d'ells: «A
continuacio, (Cols), fntegrament lliurat a la seva aversio i odi a la doctrina
de jueus i de cristians, diu que tambe cis mes raonables dels jueus i cristians
expliquen allegoricament (taut' 6t;0,rjyopourt) aquestes coses 1 que, en la mesura en
que se n'avergonyeixen, es refugien en l'allegoria (xatatpcvysty Erri tilt' aa.a.qyo-
pf(xv). Tot i aixo, si realment cal anomenar dignes de vergonya en la seva
primera accepc16 les doctrines dels mites I les ficcions que han estat escrites
en sentit figurat o de qualsevol altra forma (Eitt: tit' f)itovoiaS yeypa tp vwv
EIrc xi,i.ws orrw(Touv), hom podria contestar: quines histories conve anome-
nar aixf, sing les gregues? En elles, els deus fills castren els deus pares, els
deus pares devoren els deus fills, la dea mare d6na una pedra al pare dels
deus i homes a canvi d'un fill, un pare mante relacions sexuals amb la filla i

46. I heoph . Antioch . ad Auto/ycum 111 8. SI'F 11 107 3.
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una Bona encadena el seu marit, tenint corn a compliccs el germa de I'enca-

denat i la seva filla. Em cal enumerar les histories dels grecs sobre els seus

deus, absurdes i per tant vergonyoses, i explicades de forma al•legorica

(a^J,g7opouRFVac)? Perque almenys Crisip de Soles, del qual es considera

que ha honorat l'Estoa amb cis seus tractats nombrosos 1 intel•ligents, inter-

preta la pintura de Samos en que Hera comet un acte obsce a Zeus (ev

a ppqroitotoucra rl "Hpa toy Afa). Diu, doncs, I'll-lustre filbsof, en els seus

tractats, que la materia, un cop rebut el logos espermatic, el rete en ella

mateixa per a 1'ordenacio del mon (tout (7Tincpµattxoic ),oyoug toU BcOU >l Ua.rl

napabt;^a u vrl Fxct Ev eautrj Fie xat(xxoo ni tv thv okwv). Hera es, doncs, la

materia en la pintura de Samos; Zeus, deu (`Y2 yap r) ev tf xata tfjv Eaµov

ypatpf >i "Hpa xai o BEoS 6 ZFUS). Precisament per aixo, per mites d'aquesta

naturalesa 1 molts d'altres, no volem, ni tan sols de paraula, anomenar Zeus

deu suprem, Apollo, sol, ni Artemis Iluna, sing que, amb venerac16 pura

envers cl creador 1 enaltint les seves belles obres, no taquem el que es divf

ni tan sols de paraula 1 fern nostres les paraules de Plato en el Fileb, quan

no va voler acceptar el plper com si fos un deu, car aquest es el meu res-

pecte, Protarc>, diu, apel nom dels deus». Aixf doncs, nosaltres tenim un

respecte autentic enviers el nom de deu 1 les seves belles obres, de tal mane-

ra que ni amb 1'excusa que cs tracta d'un llenguatge figurat no acceptem

cap mena de mite (t)c µriS: itpapa6Ft tpoioXoyIa tUSov)>.'

Vet acf Orfgenes disposat a no cedir gens ni mica davant Ics acusacions

dc ('cis. Ni cis Jueus ni cis Cristians ni, de bon tros, els mes raonables

(f`.niFtxf:(Ttf:pot) no es «refugien>> en l'al•legoria. «Refugiar-se> es quclcom

que escau a qui es defensa o s'avergonyeix d'aiguna cosa, pero cis Jucus i

cis Cristians no s'han d'avergonyir de res. En canvi, cis que sf que s'hau-

ricn d'avergonyir son els «Grecs>>, els mites 1 ficcions dels quals --que

ningu no nega que puguin estar escrits en llenguatge figural- consti-

tueixen un bon mostrari d'atrocitats. Totes, sense excepc16, sbn absurdes

i per descomptat no son disculpables pel fet d'estar escrites en forma

al•legorica. I parlant de mostres, un botb, Crisip. Aixf, uel que es consi-

dera quc ha honorat l'Estoa amb tractats nombrosos 1 intel.ligcnts -no

cal dir que aquest «nombrosos>> podria entendre's com a amassa>> 1 es di-

ffcil imaginar que caldria entendre per «intel•ligents>>-, interpreta (itx-

pFpµTlvct Et) la pintura de Samos en que Hera comet un acte obsce a

Zeus>>. Tot 1 aixo, es aquest el fet que realment preocupa Orfgenes? El

preocupa, el pot preocupar que Zeus sigui deu 1 Hera la materia? No es

logic que, vistes les cosec a nivell cosmogbnic, i sense oblidar que exis-

teix sempre aallb que crea 1 alto de que es crea>, Hera aculli el 67tcpµatt-

x6S Xoyox del seu marit per a la regenerac16 del mOn? Que els Grecs con-

cebin l'origen d'aquest en termes de biologia humana, evidentment, el

molesta, pero no es aixo el que aconsegueix d'irritar-lo, sing el fet que si-

47. Origcncs C'els. IV 48. SVF 11 1074.
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gut la boca, la boca i no l'titer -Si be ell nomes parla d'acte obsce i no

de fellatio- la que rebi 1'esperma. Seria tan severa la seva crftica si, en Hoc

de crear una Vera obscena, Crisip s'hagues limitat a reproduir les parau-

les de Zen6 Sty TautrjS Se (ou(Tiac , UqS) 6ta8Fiv toy Tou navtoS )^ yov, o

Evtot t:i t pp>1vrjv xaXou6ty oiovnsp xai ev Tt yovp to bit pµa?", De cap ma-

nera. A Orfgenes li passa el mateix quc a D16: si cal pensar en una hiero-

gamia divina, prefereix imaginar-se Hera, la materia, acollint el logos que

1'ha de fecundar de la mateixa manera que l'itte'r acull 1'esperma, pero ja

no esta disposat a admetre que aquest corn d'un canto a l'altre de la

boca.°'' I es que Orfgenes nomes es fa ressb d'una part de la interpreta-

cib, I'estrictament cosmogonico-biologica; es a dir, Zeus fecunda i Vera

es fecundada, un es l'actiu i l'altre el passiu. Ara be, com ja he assenyalat,

cal tenir present que tot aquest proces es vist, al seu torn, en termes de

canvi 1 de transformac16 dels elements i que, fins 1 tot per a formar el
6nt:ppartx6s a^oyoS que actuary sobre la substancia inqualificada, neces-

sitem que el foc es converteixi en aigua per mediaci6 de I'aire i que

aquesta adquireixi vida o pneuma; necessita, en resum, haver passat o

haver-se format en la boca d'l Iera.

Orfgenes ha realitzat certament un esforc d'interpretaci6, i les seves pa-
raules recorden o, mes ben (lit, reproducixen quasi litcralment, les de
Diogenes Laerci:

Aoxsi 6' autoiS apXaS Fivat Thv o2l.ttty 66o, to notouv xai To natSXov. T6

ttcv ouy na(TXOV Fivat T1)V &notov ou)c3fav TilV U),.t)v, To tic iotouv Tov Fv

aUtti ;^oyov Tov BFOV• Tourov yap aI6iov ovta Eta nacYT)S ailtfc

6>lµtoupyciy i xa6Ta. Tfft6t tie to tioyµa touto Zi vwy µev o KtttcuS ev t(i

Hr-pi oi,(Tiac, K;^Fav9iic 6' ev Tcu I1 pi Tiny atoµwv, Xpuatnnog 6' ev T>1

npfutp T()V 1 )(f)(WV npoc t0) Tc? ct-

Tanmateix, no to en compte que, en canvi, aquf se'ns parla de principis, i
que aix6 ho fa Crisip cap al final de ]a seva Frsica. No sera doncs que al
principi, ocupat exclusivament per la teoria de la tranformaci6 dels ele-
ments, no parlava encara de Zcus i d'Hera com a deu i materia, sin6 com

48. Stob . Ed. I 11. SUF 187 : A traves do la substancia, el logos corre d'una Banda a I'altra, igual

corn 1'espcrma en Triter, i per alguns cs anornenat destf.

49. Origenes ens diu nomes , es cert, que Crisip interpreta la pintura de Santos , peril , en qualsevol

cas, es (liffcil de suposar que les sever imatges , rant si aquesta cxistia corn si no, fossin dife-
rents de la d'Argos, quan la tematica que tracten es exactarnent la mateixa (cfr. I hi 1"I, op. Cif.,
pp. 84-5).

50. D.L. VII 134. SVF 11 300: Afirma que els principis de l'univers son dos, I'actiu i el passiu.
Aixf doncs , el passiu es la substancia inqualificada , la materia; l'actiu, en canvi, es la rao que hi
ha en ella o deu, ja que , en la mesura en que es etern, modela cada cosa al Ilarg de tota I'exten-
sio de la materia. Aquesta doctrina es establerta per Zeno de Citi en el seu tractat Sobre la subs-
tancia, per Cleantes en el seu tractat Sobre els atoms i per Crisip en el llihre primer de la seva
l isica cap al final.
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els dos elements actius per excel•lencia i semblants en constituci6 i natu-

ralesa?

Sense cap dubte, la lectura indispensable dels textos anteriors ha tingut
1'encert d'obrir-nos pas cap a una fita cada cop mes previsible, pero tam-
be ens ha marcat 1'6nic camf que ens lei pot dur: el sistema allegoric i
I'etimologia fantastica (explicatio fabularum et enodatio nominum) practicada
pets Estoics. Hom podria acontentar-se -per que no?- dels informes
d'Orfgenes i acceptar sense mes ni mes que tot 1'es6ndol es redueix al
fet que, vista la necessitat que la materia sigui informada i qualificada pel
principi actiu o deu, Zeus' i 1 lera estan obligats a fer 1'amor per tal que el
primer pugui vessar sobre la segona el uneppanx6s Xoyoc que conte la

flavor del nou m6n. Podem, no obstant aixo, saltar-nos les regles del

joc? Podern oblidar 1'etimologia de cstoµa? Podem continuar pensant,

com fa llahm, que el paper d'Hera es redueix a provocar el vessament

espermatic del marit? No. Crisip escull unes imatges concretes -potser

fins 1 tot les inventa- amb una finalitat concreta, i el que cal fer, obvia-

ment, es descobrir-la, car, altrament , es inevitable la sensac16 que d'una

banda s'atribueix a I'Estofcisme una decidida voluntat exegetica i d'altra

banda se It nega.
L'ajuda de Cicer6 1 del seu De natura Deorum es igualment indispensable
per a aixo. Trobem pocs textos on es formuli tan clarament que Zen6,
Cleantes i Crisip i els Estoics en general no van ser poetes, sin6 filosofs.
Com a tals ocomprenen i revelen», per tant , el veritable significat dels mi-
tes i Ilegendes que els poetes van crear''. La faula no passa d'esser un relat
la tradicib del qual es respectada, encara que, per descomptat, amb I'uni-
ca intencib 61tima de proclamar als quatre vents que el patrimoni mftic
grec no nomes no invalida els seus ensenyaments sin6 que fins i tot els
confirma. No cal dir, tanmateix, que el que de debt sedueix l'Estoa es la
idea d'una divinitat tinica -per que no Zeus?-, pero el que urgeix ara
es ensenyar d'una vegada per sempre que els deus no s6n mes que ex-
pressions diverses d'una Forca unica que es desplega al llarg i a I'ample
del Tot. Si, per a fer-ho, cal rec6rrer a etimologies, s'hi recorre ( la rela-
ci6 I sera-aire de que ens parlava Hahm), si cal associar ]'element amb el
deu que tradicionalment hi ha regnat, se'ls associa (Posid6-aigua, per
exemple), si cal inventar una etimologia, s'inventa, es igual, el que im-
porta es que la multitud ho entengui tot tal com realment es, amb els
seus deus, imatges i mites, si es vol, pero ha d'<entendre». Cal respectar
a] poble les seves tradicions, pero alhora cal rebatre-les-hi amb argu-
ments valids: Idem (Zeno) interpretando Iunonem aera, Iovem caelum, Neptu-
num mare, ignem else Vulcanum, et ceteros similiter vulgui deos elementa else
mostrando, publicum arguit graviter et revincit errorem52

51. (:ic. N. D. II 24,63. SITE 11 1067 i 1166.
52. llinuci Felix Octav . 19,10. WT 1 169: Zen6, en explicar que Juno Es I'aire, Jupiter el cel,
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I;I sistema d'interpretaci6 triat no es, logicament, lliure de perills. Es

evident que el zel exegetic dels pares del POrtic, a 1'hora d'adaptar les di-

ferents faules gregues als dictats de la seva doctrina ffsica, no aconse-

gueix d'evitar la sensac16 que els poetes que les van crear s6n membres

ja de pie dret de 1'escola estoica, pero aquest seria el virtuosisme d'una

((practica necessaria)"

No obstant aixo, tal com deia al comencament d'aquest apartat, 1'explica-

tio fabularum no forma part d'un sistema d'interpretacio que recolzi en un

so] pilar, sing en dos de perfectament sincronitzats i complementaris,

1'explicatio fabularum propiament dita i 1'enodatio nominum o interpretaci6

dels noms. I si be en el mite dels Mags la Paula del matrimoni perfecte

de Zeus i d'I sera sembla encobrir una simbologia concreta sense la inter-

venc16 de cap element addicional, no passa el mateix amb 1'acte obsce de

les Caries Erotiques on independentment que la simbologia sigul la mateixa,

es obvi que hi interve un factor nou i important, la fellatio, la Boca ((T-[6µ(x)
d'Hera. Personalment he de dir que no arribo a comprendre per quin motiu
s'ha omes sempre aquest detail, ja que, es miri com es miri, es desconcer-

tant quc s'admeti sense mes ni mes que fou la imaginaci6 de Crisip la qui es

va excedir i no 1'esperit crftic dels seus censors.

Altre cop Cicero i el seu De natura Deorum assumeixen el compromfs de

posar en evidencia la petulancia ridicula d'aquells que creuen poder des-

cobrir l'origen d'una paraula a partir d'una sola lletra^ El que no es pot

tolerar -sembla que Cicero afirmi- es que, amb un to academic propi

del savi quc no ho es, se'ns asseguri estar en condicions d'explicar per

que el nom de calla cosa, a base de ((Saturn perque es satura (saturat)

d'anys, Mayors perque subverteix (vertit) el que es gran, Minerva perque

minva (minuit)», etc. etc. D'aquf al ((mes diffcil encara)) -creiem llegir

entre lfnies- nomes hi ha un pas, i certament, els Estoics el fan, ja que

si son capacos d'afirmar que Neptu s'anomena aixf per onare» (nedar),

no hi ha ni un sol nom que no sigui susceptible de ser reconduit als seus

((orfgens)).
Doncs be, no discutire jo ara 1'encert o el desencert amb que es valoren

Ics etimologies presentades, perque no es aixo el que m'ocupa. Si hom

vol provar com es d'eixelebrat de vegades el sistema etimologic estoic,

no mancaran proves", pero aixo no exclou que l'Estoa fos extremada-

ment atenta en altres ocasions i que, concretament en el cas de Zeus i

d'Ilera, no nomes no van partir de zero en 1'explicaci6 classica dels
seus noms, sing que van engegar una altra enodatio nominis, la de csroµa,

Neptu el mar, Vulca el foc i en ensenyar de la mateixa manera que la resta dels deus del poble

son elements , refuta la multitud i impugma el seu error . Cfr. igualment l.actanci de ira Vet

11 SVI' 1 164 i Cic. N. D. 114,30..S1'F 1 165 i 167.

53. Cic. N. D. 1 15,39. SVF 11 1077. Cfr. IN )I iI.1%N7, op. cit., p. 96.
54. Cic. N. D. I11 24,62, 63. SVF 11 1069.
55. Macrobt Saturn. 1 18,14..SVF 15467Plu. Amatorius 757 B. VI 1 411 1094.
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amb plena consciencia del que feien, derivant-la d'on realment deriva i
relacionant-la amb la teoria del pneuma. Zeus i Hera, tal com ens diu
Crisip en les seves Cartes Erotiques, s6n deu i materia, peril potser no ho
han esdevingut fins que el primer ha vessat el seu ct7tcppaitxoc X. i'ocen la
segona; qui no ens assegura, fins i tot, que anteriorment Hera no ha-
gues tingut, via c toµa, un paper molt mes important i no gens passiu?
Cicero no ens diu certament res de nou ni d'espectacular sobre l'explica-
tio fabularum i 1'enodatio nominum practicades pel Portic, pero sf que ens
marca el rumb correcte per tal de dur l'analisi a bon port.

Si apliquem, doncs, el metode de treball indicat per Cicero i examinem
amb detail quin significat to la persona de Zeus en el conjunt de la Ffsica
I:stoica, constatem en primer hoc que, per a l'Estoa, Zeus, cel, titer i foc
sbn la mateixa cosa5°.
A 1'eter li correspon, per dret propi, el tftol de deu suprem i senyor de la
ra6 que tot ho governa57. Ell rep damunt de les seves espatlles el pes de
la providencia quan, arribada 1'hora de 1'Exn6pwmS i mort el cos pero no
1'anima de l'univers, Zeus es plega en ell mateix per a perdurar i possibi-
litar la regeneraci6 d'un altre de nou (Di6 ens deia que, fosos tots els ca-

valls de la quadriga de Zeus en un de sol, ell mateix i l'«anima o in-
tel•lecte» de l'auriga es confonen)5". Dotat d'una naturalesa tan trascen-
dental per a la conservaci6 de la vida i la generac16 d'un nou cosmos, 1'e-
ter es, sense cap dubte, el mes pur, el mes nftid i el de mes gran mobili-
tat (igual com el divf auriga del mite dels Mags, el qual havia omplert
amb el seu propi esser un espai immensurable, en la mesura en que, ves-
sat igualment per totes bandes, no hi quedava res de compacte, sin6 que
hi imperava una rarefacc16 completa).'° Pero les prerrogatives de Peter
no acaben aquf, ben al contrari, no nomes es ((liar i representaci6» -de la
providencia-, sing pare de la 8taxoGµnrc, ja que, igual com el 6TIEpµatt-
xoS ^.oyoS, posseeix en ell mateix l'origen dels quatre elements (el Zeus de

DO posseia tambe, adesit)ava apassionadamentu 1'origen de les trey natura-
leses, la del sol, la de la Iluna i la dels astres, aixf com ]a de tots els animals
i plantes).°"

No es menor la precisi6 que ostenta el Portic, si fem l'analisi del seu
propi nom. Zeus esta obligat a esser i es, segons la seva etimologia, cau-
sa primera i total de la vida, de tal manera que la resta de les divinitats,
els noms de les quals es relacionen tambe amb 1'element que represen-

56. 1 ) . L. VII 147. SVF 1 1 1021,' Phld. Piet . 1 1. SVF 11 1076/Cic. N. D. 1 15. SI 'F II 1077 i 11
24,63. SVF 11 1067.

57. Cic. N. D. 1 36. SVF 1 154 ; Acad. Priora . II 126. SVF I 154/ Lactanci Instit . div. 1 5. SVF 1
534.

58. Minuci Felix Octav. XIX 10. SVF 1532/Plu . de com. not. 1077 E. SVF 11 1064.
59. Ar . Did. Epit . Pbys. fr. 29 D. DG p . 465. SVF 11 642/D . L. VII 137. ShF 11 644.
60. Serv i ad Aeneid. X 18. SVF 11 1061.
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ten, no s6n sin6 manifestacions diverses de la divinitat unica de la qual

tot brolla i a la qual tot ha de retornar°'. Aquest propagar-se de Zeus tro-

ba una express16 adequada en un passatge de Didgenes Laerci, segons el
qual la ra6 s'esten per 1'univers com 1'ani.ma pel nostre cos. El principi
rector d'aquest univers, un esser vivent al capdavall, no es altre que 1'e-
ter (es interessant destacar a mes la concepci6 del m6n com un animal

dotat de vida i de ra6 -^Oov >`tluxov xai )wytxov-, ja que, com tin-

drem ocas16 de veure en analitzar el terme 6T6µa, la seva uanimalitat>, la

seva «vida > i (<anima>> -Wuxi - la rep precisament del foc convertit en

pneuma pel refredament i temperancia que l'aire -Hera- ha exercit
damunt d'ell)°'.
Al seu torn, si parlem de refredament i temperancia, es igualment neces-

sari avan^ar per la Ilnia d'identificaci6 titer-foc, 1'eter que ja en ocasions

es concebut com a «ardor ultima que s'escampa i ho envolta tot)>". Di6

ens assegura que, sovint, 1'Estoa anomena foc 1'eter". Ell to la clau de
la creac16 i, per tant, 1'esperma que acull la materia despres de 1'1 xnupw-

mS ell es qui la «informa>> i causa la 6tax66µrl6t;65. El foc es esperma, el foc

es vida, el foc es deu artesa que avanca cap a la genesi del cosmos (com
tambe el Zeus del mite dels Mags, convertida la totalidad de la seva es-
sencia en lfquid, en esperma tinica del m6n, s'estenia com a esperit mo-
delador i demiurg en germen).`'° Nomes ens cal afegir que si, com veiem

al principi, l'eter era un dels escollits per a simbolitzar Zeus i, per tant,

quedava automaticament elevat a la categoria de deu, ha de passar el ma-
teix, i passa, amb el foc, el seu germa bess6"-. Evidentment, es poc o
molt poc allb que s'ha dit pel que fa a tot el que Zeus representa en la Ff-

sica estoica, pert la meva pretens16 era d'oferir nomes la semantica real

d'un dels dos personatges involucrats en 1'aldegoria de les Cartes Eroti-

ques de Crisip. Encara es aviat per arribar a una interpretaci6 definitiva,

pero Hera es el proper personatge a analitzar 1 la seva ajuda, a mes de va-
luosa, ens sera imprescindible.
Diguem, en primer lloc i pel que fa a la seva etimologia, que, si be la

l'Estoa Antiga va usar i abusar de l'enodatio nominum, en aquest cas no fa al-

tra Cosa que reproduir el que ens diu el Cratil de Plato: «Anomenem

Hera (-Hpa) l'aire (alp) de forma dissimulada, posant el principi del nom

(a>>p) al final (iipa) >!8 Tot i aixf, per a poder concedir-li el paper actiu que

se li negava en les seves relacions amb Zeus (Hahm), es particularment

61. D. I.. V 11 147. SVF II 1021.
62. D. I.. VII 138. SVF II 634.
63. Cic. N. D. 1 14,37. SVF 1 530.
64. D. Chr . Or. XI. 37. SVF II 601.
65. Eus. PE:. XV 18,3 . SVF 11 596.
66. Act. Plac. 1 7,33. SVF 11 1027, 774, 1133, 1134, i I, 171.
67. Sant Agustf , de civ . Dei VII 5. SVF II 423; Adv. Acad. 111 17,38. SVF 1157/Aet. Plat . 1 7,23.

SVF 1 157.

68. PI. Cra. 404a.
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util veurc-la agermanada amb ell, en la mesura en que cls elements que
representen, el foc 1 I'aire, son per la seva subtilesa els mes analegs. Na-
turalment, aixb no vol dir de cap manera que I'estoicisme trenqui la
imatge d'llera com a esposa de Zeus; ben al contrari, tot i ser la seva
germana per les raons que hem dit, Hera continua tamp com a esposa
seva i, com a tal, ocupa 1'esfera celeste que esta jerarquicament per sota
de la d'aquell -la del foc-`'°. Tanmateix, el paper actiu de 1'aire no el
deduim nomes de la seva semhlanca amb el foc en el sentit que tots dos
son els elements mes subtils, sing tambe de la seva oposicio radical, puix
que l'un reprcscnta la calor i I'altre el fred. Efectivament, la concepcio
de faire com a element fred es, al meu parer, cabdal no nomes per a en-
tendre la pintura de Samos -o la d'Argos- sing tambe la hierogamia
divina de Zeus i d'Hera en el mite de Dio. El foc (l'escalfor) necessita
['aire per a poder produir l'aigua que el contacte amb la seva naturalesa
freda produira, mes d'hora o mes tard, via vapor; i jo afegiria, a mes, clue
aquest vapor (fellatio, boca, ale) es «vital», es a dir, «insufla pneuma» al If-
quid que es producix. El foc i ['aire son certament semblants i l'un es
contigu a 1'altre, pcro, amb tot, necessiten oposar-se per no deturar la
cadena de la transformacio dels elements. Es cert que la confusio aire-
vapor d'aigua va ser presumiblement una constant, pero aixo no ha de
privar el primer de la seva veritable naturalesa (el fred), sing que revela
nomes la importancia extraordinaria que en la Ffsica estoica va tenir la
mescla foc-aire, calor-fred, es a dir, el pneuma, fins al punt d'havcr estat
considerat el cinque element"
Naturalment, la confusio aire-vapor d'aigua es ajudada pel sfmil triat,
1'aigua bullint i el vapor que en surt, cosa que forCosament ens recorda
el proces de transformacio elemental que va de la terra al foc de
1'>xrt6pwr5. Aixf per exemple, Diogenes Laerci ens parla de dos proces-
sor, un dc gencsi (foc---^,aire--->aigua--->terra) i un altre de dissolucio del
cosmos (terra-aigua--aire-*foc), atribufbles de la mateixa manera a
Zeno, Crisip i Posidoni-1. Quan centrare la meva atencio en el terme
csroµa tindre l'oportunitat de tocar altre cop el tema; ara, en canvi, m'in-
teressa retrocedir i recordar una altra vegada que deixant de banda que els
[:stoics pensessin moltes mes vegades en la fusio foc-aire que en faire sol
-fet perfectamcnt comprensible tenint en compte Yalta missio encomana-
da al pneuma-, la qualitat que se li atribueix unanimement es el fred-'. 1,
en el fons, un cop afirmada la naturalesa activa del foc i de I'aire, la seva
gran semblanca, 1'ajuda mutua que es donen en la formacio del pneuma i de
I'aigua i la seva situacio contfgua, costa creure que el fred no pertanyi per
dret propi a 1'element liquid 1 que I'aire no s'encomani les caracterfstiques

69. Servi Ad Verg. Aeneid. 14-. SI T 11 W66 (:ic. N D. 26,66. VI T I 11975.

70. Cic. N. D. 10,27.
71. D. L. VII 142. SVF 1 102.
'2. Plu. de primpfrigido 17, 952c. SVF 11 429.
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del scu vef. Aixf ho creu Plutarc i, no satisfet encara amb aixo, opina a mes

que ]'element feble ha d'esser vencut i dominat pel fort. Certament quc aixo

s'esdevenia en 1'i xlt6pOXTtg pero existeixen altres moments de col•laborac16

indubtable en que, com quan es tracta d'originar i de donar vida al anspµa-

rtxoS 2oyoc , no es possible parlar d'element fort i d'element feble, sin6

«d'elements actius que treballen plegats >> per damunt de relacions jerarqui-

ques preestablertes . Com a conclusi6 , doncs, i per dir -ho d'alguna manera,

Plutarc donaria tribut a 1'anomenat cinque element , el pneuma-`. Tant si les

sexes doctrines portaven a confus16 o no, tant si veien o no en 1 ' aire el

vapor ('aigua, el paper actiu del segon es confirmat en Crisip per l'oposici6

mutua i inequfvoca de les seves qualitats respectives : calor-resplendor i

fred - foscor-'.

Sense cap dubte es poc el dit i molt en canvi el que es podria dir sobre
Hera i la funci6 de l'aire en la Ffsica estoica; no obstant aixo, a mi m'inte-
ressava precisar nomes que si de debo volem interpretar la pintura de Sa-
mos i no convertir- la en un pur exces de Crisip cal tenir hen presents algu-
nes dades de les quals no es possible prescindir : a) Vera representa faire i
la seva caracterfstica principal es el Fred; b) Zeus es foe i to el monopoli de
1'escalfor; c ) Zeus necessita Hera per a convertir la seva propia essencia en
aigua o esperma; d) la funci6 del anspµanxoS Xoyoc es crear i donar
((vida» al nou cosmos ; e) Hera col•labora activament «refredant >> 1'encara in
domit foe de la darrera Fx7t6pu>rn.S; f) la boca d'I lera <(tempera>> i acull en el
seu si el avapor>> que la seva propia uni6 amb el foe esta creant (em perme-
to tornar a recordar que en el mite dels Mags de Di6, Zeus, moments
abans d'unir - se amb Vera, «extingeix bona part de la seva hum i es torna
aire ardent de dole foc )); resulta evident , doncs, que Di6 no pot assignar a
l'uter d'Hera el paper que Crisip assigna a la seva boca); i g) el vapor, el
pncuma, t'al 'e en definitiva , signe inequfvoc de vida, s'instal • la en 1'aigua (es-
perma ) que deriva d'cll dotant - lo del gran requisit perque el seu treball si-
gui eficac. Un cop convertit el foc en esperma, Zeus i Hera deixen de ser
germans i es converteixen, tal com assegurava Orfgenes, en deu i materia,
en espos i esposa.

La penultima etapa de la nostra investigaci6 la constitueix, com cs logic,
1'analisi de ]'esperma cosmogonica i ]a teoria de la transformac16 elemental.
Per descomptat, estic completament d'acord amb I lahm_' que es fals, deci-
didament i clarament fals, que la doctrina dels principis sigui previa a la
resta de doctrines cosmogonico-cosmologiques. Aquesta creenca obeeix
sens dubte a una practica extremadament grata a la doxografia hel•lenfstica,
pero la veritat es que Diogenes Laerci, i sense donar cap senyal de va-

3. I'lu. de primo frigido 951 c,d,e.
74. Plu . de primo /r.gido 948d. SI'F ll 430; de Stoic, repug. 1053E SV 11 429.
75. op. cit., p. 29.
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cii.lacio o de dubte, assegura que, si be Zeno, Cleantes i Crisip van mante-

nir que els principis de l'univers son dos, l'actiu i el passiu (TO notouv xai To

na(sxov), i que el passiu es la substancia inqualificada de la materia (anotoS

o06ia, i UT1) i 1'actiu la rao o deu que hi ha en ella (6 Ev autr X.6yoS, 6 BEGS),

el tercer d'entre ells va parlar de totes aquestes questions cap a la fi del lli-

bre primer de la seva Fisica. Cal fer-se, doncs, la idea que, per be que la

doctrina dels principis sigui important, no sembla haver estat anterior a 1'e-

nunciat de la cosmogonia, sino, en tot cas, simultania o una mica posterior,

tenint en compte que, com ja he dit diverses vegades, l'origen del cosmos

s'explica en termes de transformacio elemental. Com s'opera aquesta trans-

formacio? Aixf:

AEyEt yap Ev Tw npWWTw nEpi 1 u6EwS• tl SE nupoS tctaPoXr1 E6tt totauTrl.

St' ccEpoS EiS uSwp tpenctat xax TOUTOU ytlS ucpt6Taµ> v>1S &ilp

ava$Uµtatat 7XEntuvoµcVou SE Tou at`,poS, 6 aiBrlp nEptxsitat xux^,cu°

A partir d'aquest moment i no abans entra en el joc la teoria dels principis,

ja que ningu no nega que el naixement del mon es vist com l'accio d'un

agent sobre el seu pacient; el que passa, tanmateix, es que el primer es

comparat amb l'esperma humana i, abans de posar-lo en accio, cal aconse-

guir-lo. Com fer-ho? Molt senzillament, engegant el mateix mecanisme que

produeix el liquid per excel•lencia, 1'aigua. Com aconseguir la materia? Tam-

be es senzill: ates que la transformacio del foc en aigua ha estat simplement

una estratagema per a obtenir el oncpltattxoS Xl yoS i aquest no fa altra cosa

que representar el foc inicial que ha de comenCar de nou la seva obra, els

quatre elements junts, els que crearan el nou mon a partir de la metamorfo-

si del primer, es converteixen ara en materia o substancia inqualificada. En

resum, abans de parlar de principi actiu o deu que «actua damunt de>> i «in-

forma> la materia, cal auto-proporcionar-se'l via transformacio elemental--.

Ara sf, ara Crisip pot parlar amb tanta tranquil•litat de principi actiu i pas-

siu com Aristotil de forma i de materia. Per que? perque, malgrat que l'Es-

toicisme, com tots els fisics jonis anteriors a Parmenides, busca I'origen del

cosmos a partir d'una unica substancia, el foc, ha incorporat tambe l'hile-

morfisme al seu sistema, fent de ]'element inicial la forma i de la seva

transformacio posterior la materia en la qual actua.

Nomes ens queda un requisit per acomplir, l'analisi semantica del teme

oTOtta. Representa, sense cap dubte, la confirmacio de tot el dit fins ara, i

la prova fefaent que 1'explicaci6 de les imatges de ]a pintura de Samos, en el
sentit que Zeus es deu i Hera la materia, no pot, no havia d'haver estat mai
desvinculada de la segona part d'un sistema d'interpretacio que recolza

76. Plu . de Stoic. rcpug. 1053 a. S67F Il 579.
77. vegeu consideracions anteriors.
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igualment en dos pilars: l'explicatiofabularum i 1'enodatio nominum. Per que no
examinem doncs el terme GT6pa, si potser aixf podrem endevinar 1'anim i
la intenci6 que guiaren Crisip en osofisticar» les relations Zeus-Hera?
Doncs be, per a la nostra satisfacci6 tindrem l'oportunitat de comprovar
que 1'etimologia de GT6µa es perfectament dedufble de textos en que se'ns
parla d'una cosa tan semblant i identificable al pneuma com es l'anima o
iuxi . Aixf explicava Crisip, segons que assegura Plutarc, la seva aparici6
en el fetus dels animals:

TO RpE(poS Ev T1i ya6Tpt (p6oE1. TpE(Pc680tt VOµt^Ea xa8cinEp (PUTOV' OTav E
tEXft yuX6gcvov Uin6 TOU aepoS xai 6Tol.to lEVOV To rtvEUµa
4ETOOW,Eiv xai yiyvE68at ^6oV' OBEY oUV ano TP67tOU T11V WUXfV
WVOJ1c 68at papa tr]v tpuFty, aut6q Sa lraa.ty Tr V 6cpat6tcpov itvcUIa Tic
(pu tcwS xai ;,ERTOjEpe6TEpov >lycitczi

Consequentment, si per a l'Estoa ]'anima (iuxlj) s'anomena aixf, w0X1i, pel
refredament i temperancia (naps nl'v WU^ty xai trly cst6µwaty) que el pneu-
ma o escalfor innata del fetus sofreix en contacte amb l'aire Fred de ]'exte-
rior quan neix, que impedeix que la boca (atopa) s'anomeni aixf, nTto tx,
perque es en ella on es produeix la temperancia ((TT6pw6tc) de 1'escalfor in-
terna amb l'aire fred del defora que inhalem i que al seu torn exhalem oca-
lent i temperat)>?
En realitat, el reconeixement de la funci6 refrescant de l'aire inhalat ar-
renca ja d'Aristotil-" 1 6s possible que, a mes, comporti tota una teoria de la
respiraci6, segons la qua] I'aire refreda 1'escalfor interior del cos per a man-
tenir aixf un «medi adequat»"". Pero no es nomes el naixement de ]'anima
l'tinic detail important que cal destacar, sin6 tambe el fet que es gravies a la
seva aparici6 que el fetus deixa de ser alimentat en la matriu com una plan-
ta i adquireix, aquest cop sf, naturalesa animal. Que s'esdeve amb el cosmos
l'origen del qual expliquen el mite dels N1ags i les Cartes Erotignes? S'esdeve
que ell tambe es un animal o esser vivent -dotat de ra6- (^Oov Fikuxov
xai ^,oytxOv i que un bon dia va deixar de refugiar-se en ]'element humit del
671Epµartx6S ^,6yoc per a convertir-se en el que es avui, un mon o cosmos
dotat de vida o de Wuxi), perque el foc del qual prove va ser refredat i vivi-
ficat al seu torn per l'aire i ]'al'e vital (<da respiraci6 es un signe caracterfstic
de vida... la seva identificaci6 amb ]'ale i ]'anima en els organismes vius va
conduir a la hipotesi estoica de la composici6 del pneuma, que se suposava

78. Plu. de .Stoic. repug . 1052E SVF 11 806: (Crisip) jutja que els fetus en la matriu es alimentat per
la naturalesa corn una planta ; peril quart es donat a Hum, el pneurna , en refredar-se i temperar-
se per obra de I' aire, es transforma i adquireix naturalesa animal, per la qual cosa i no sense
rah, I'anima s'anomena aixf pel seu refredament . EIl mateix, d' altra banda , considera al seu
torn I ' anima corn a pneurna mes delicat i subtil que la naturalesa.

79. Arist P A. 1 1,642b.
80. Cf. H.AH.tit, op. cit., p. 100.
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que seria una barreja d'aire i de foc. Aquesta composicib es feia evident-
ment plausible per analogia del pneuma amb el buf calid de 1'ale»").
E;n qualsevol cas, i tornant altre cop al terme 6T6µa , l'unic que podern afe-
gir es que els altres tres fragments dels SVF que en parlen no fan altra cosa
que inclinar la balanca a favor d'una enodatio nominis corn la que ja he sug-
gerit . 1,'anima sorgeix en el fetus , se'ns diu amb variacions Ileugerfssimes,
quan en neixer el pneuma xoca amb l'aire fred de 1'exterior , es fa mes subtil
i canvia de vegetal en animal corn per obra d 'una temperancia ( noioxrIS).

nEpi iuxr c yevE6EwS aurci_1 7,,6yoc µaxolEVtly EyEI rlpoi, To Soyµa Tily
CUtobCt^ty. yfyvc68at jIv yap (p>l61 T11v WUX11V OTay To 3pctpoS anotcx8f

xaBanEp 6TOfltc ct T^ 71cpuyn5EEt ToU nVEUj.taTOr jict f3 )^ovtoS82;

of br ETwtixoi xai TO nvsuµa X you6ty z v Tote 6t)µa6t Twv (3pEtp6v Tf
rtEptwu,Et oroµoU68at xai .ETa(3aXXov Ex tp66EwS yivc68at wuxijv";

i

TO BEpltkocrov n cptlyuEEt xa.t nuxv66Et To;.EiTOjtcpE tt toV yEVVOJVTES. i

yap l1l Xl BEp torarov E6Tt brjnou xai XEiTOjEpccSTarov notoU6t b'aUtily
TTj ltEptlptl"Et xai nuxvW6Et IOU cswµaroS O'LOV awp6 6Et TO nvCUµa PE-

1a-[IC XaOvroS gx tpuTtxoU wuxtxov yEv6µcvov"4

No cal ni dir que allo que 1'anima es per a l'animal ho es el pneuma per al
man, amb independencia de si tambe ho hem vist qualificat de ^1ov EµWu-
xov, per6 si encara preferim agafar-nos a l'evidencia de les dades, no ens
mancaran testimonis que confirmaran una i altra vegada que 1'anima i el
pneuma sbn una mateixa cosa: Zljvwv bE 6 KtTtEUS... nvsuµa EvBEpµov Eivat
rily it,xtjv-. I si hem pogut esser escrupulosos amb la identificacio pneu-
ma-anima, no podrfem ser-ho menys amb la identificacid pneuma-ale-
respiracio-vida o, el que es el mateix, podem mantenir sense rises que
pneuma (spiritus), anima (anima) i vida (vita) sbn identics entre sf: item
Chrysippus: una et eadem, inquit, certe respiramus et vivimus. Spiramus autem natu-

81. S. S:AvIBt RI K', Physics of the .Stoics, I.ondres 1931, p. 2.
82. Plu . de Stoic. repug. 1052d. SVF II 806: la scva explicaci6 de la genesi de I'anima to una demos-

traci6 quc contradiu la doctrina , ja que diu que I ' anima accedeix a I'existencia quan el fetus es
donat a Hum , un cop que el pneurna s'ha transformat , corn per obra d'una temperancia , pel re-
fredament.

83. Plu . de prima frigido. 2. SVF 11 806: els estoics tambe diuen que el pneurna del cos del fetus es
temperat pel refredament i que, canviant de naturalesa , esdeve anima.

84. Plu. de corn . not. 1084e. SVF 11 806: el mes calent es treat per refredament i el mes subtil per
condensaci6 . L'anirna es sens dubte el mes calent i el mes subtil ( i) I'obtenen per refredament i
condensaci6 del cos, corn si transformes el seu pneuma per temperancia , de vegetal en animal.

85. D. I.. VII 157. SVF 135: Zen6 de Citi... ( diu) que I'anima es pneurna calent . Cfr. igualment
Gal. Phil. Flist . 24. SVF 1 136; de plat. Hip. et Plat . 11 8. SVF 1 140/Nemesi de nat. horn. 2,
38. )VI, 11 773/D. L. VII 156. SVF II 774/Gal . de simpl. medicam . temp. etfac. SVF 11 777.
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rali spiritu : ergo etiam vivimus eodem spiritu . Vivimus autem anima: naturalis igitur

spiritus anima esse invenitur-"

Aquesta es la informaci6 aI nostre abast , i a partir d'aquf la interpretaci6 de

la fellatio es, al meu parer , perfectament possible. El panorama no es, certa-

ment, el mateix , ja que ara no es 1'escalfor del fetus la que topa amb el fred

dc I'aire exterior , sing 1'escalfor de Zeus la que troba o cerca la afredor»

d'l lera, pero en qualsevol cas el proces es practicament el mateix: la Boca

de la «freda Hera)) doma i tempera ( Wuxpoi xai (Ttopoi) el penis de «I'ardent

Zeus> 1 allf, en el seu si, es produeix 1'ale vital o pneuma, a fi que 1'esperma

cosmogonica que brollara d'un moment a l'altre es converteixi en veritable

principi actiu capac d'informar la materia. Quan aixo s'esdevindra, I lera

sera l'esposa del opare de deus 1 d'homes», pero abans, tant si es diffcil d'ac-

ceptar-ho com no, ha estat la seva germana i col•laboradora fntima.

86. Calcidi ad Timaeum 220. S[/F 11 879: Aix[ mateix Crisip: sens dubte respirem i vivim, diu,

per obra d'una i de la mateixa cosa. Respirem per obra de ('ale natural; vivim tambe per obra

del mateix ale. Vivim per obra de ('anima; ('ale natural s'escau que es, doncs, (' anima.


