
Expiaci(i i retribuci6: la tisis en els mites de colonitzaci6

M. Teresa Fau

Un nombre for4a elevat de mites grecs pertanyents a 1'ambit de la colonitza-

66 es vinculen a respostes oraculars molt diverses entre si.' La profusi6 de
dades que presenten i hut gran diversitat fan que, d'una primera lectura del
material a que al.ludim, en resulti la incomoda sensaci6 de trobar-nos en-
front de quelcom desordenat, cabtic, inabordable. Aquesta impressi6 desapa-
reix, pere, quan hom hi constata la presencia d'uns elements recurrents, a
partir dels quals es possible d'elaborar esquemes, confegir patterns i aventu-
rar hipbtesis.
Un dels elements recurrents que mes sovinteja i que d6na mes de si a l'hora

de les interpretacions es la tisis (la retribucl , si hom prefereix de traduir el

mot).

Resulta evident que una tisi_r pot produir-se com a consequencia de Pets ben
diversos: negatius els uns -i aleshores el terme pren el sentit de castig,
punici6...- positius cis altres -i en aquest cas 1'expressi6 equival a recom-
pense, premi...
L'homicidi es una acci6 que els mites grecs solen presentar com a motiu de
castig. En son un bon exemple certes respostes oraculars situades en el con-
text de la colonitzaci6, respostes, a mes, que -en anar precedides de passatges
que forneixen dades sobre les circumstancies en que es produi la mort, sobre
la identirat de la victima i sobre possibles vincles existents entre aquesta i el
scu occidor- ens proporcionen una informaci6 molt valuosa.

1. Que -tal corn acabern d'insinuar- victima i homicida es troben sovint
units per algun nexe, es coca certa. Al Ilarg d'aquestes pagines tindrem ocasi6

1. (Jr. H. AX'. PARK] i D. F. W. \X'cntmni_i, The Delphi( Oracle ll. Oxford 1956.
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de parlar-ne a bastament. Ara be, hi ha moltes menes de vincles i nosaltres
comencarem Pent referencia als lligams de parentiu.

Plutarc (Mor. 315f-316a) es fa resso de la vinguda a Delfos d'un efesi
anomenat Hegesistrat. El motiu de la consulta era I'assassinat d'un familiar
-el text no especifica el grau de parentiu- comes per aquest personarge. El
deu li ordena que s'instal•les en 1'indret on trobes dansant uns camperols
coronats amb fulles d'olivera (£2 aia). Hegesistrat inicia la recerca i, quan
arriba al Roc on veie acomplertes les conditions exigides per l'oracle, s'hi
establi i hi funda una ciutat a la qual posy per nom 'EXatouS.
Apol.lodor (I 9,2), al scu torn, descriu l'activitat colonitzadora d'un altre

homicida. Es tracta del rei beoci Atamant, 1'heroi que, enfollit per Hera,

mata el propi fill mentre la seva dona es precipitava al mar duent en bravos el

segon descendent de la parella. Foragitat de Beocia, Atamant demana a

1'oracle on havia d'anar a viure. La Pitia li indica que s'atures en aquella regio

on fos acollit com a hoste per animals salvatges (Ono ^c;)wv aypiwv ^svim3 ).

Despres d'un llarg vagareig topa amb uns hops que s'estaven repartint la

carp de llurs preses. En veure'l, les besties fugiren, tot deixant el menjar a

l'abast del nouvingut. El nostre personatge comprengue, que, efectivament,

havia edtat «acollit com a hoste» per aquelles Peres. Per tant, es queda a la

contrada, la colonitza, li atorga un nom, hi celebra un nou matrimoni i hi

esdevingue pare de quatre infants.

La present narrac16 admet d'esser dividida en dues parts: Puna, tocada d'am-
bigiiitat; l'altra, univoca i clara.

Ambigua es, sens dubte, la realitat que s'expressa mitjan4ant els mots uno

^cbwv aypiwv Esvrrnij, ates que existeix una contradictio in terrninis, almenys

d'antuvi, en el fet de presentar la conducta d'uns animals salvatges amb el

verb ^svicw. Mes encara, aquestes quatre paraules ens introdueixen en un

mon veritablement equivoc. En efecte, Atamant troba els salvatges llops

realitzant una activitat que to quelcom de civilitzada: s'estan repartint allo

que han aconseguit gravies a 1'esforc comu. I cal suposar que la distribucio es

fa de manera equitativa.' Pero aixo no es tot, car Apol•lodor, en descriure

1'acci6 que les besties estaven acomplint quan l'infanticida comparegue, em-

pra -creiem que molt intencionadament- una forma de verb vesw,` terme

que entra de ple en el camp semantic de 1'actuaci6 polirica,' humana, doncs.

Ara be, aquests animals relacionats d'alguna manera amb 1'ambit politic

fugiran, desapareixeran, davant el futur -i autentic- «politirzador» (civi-

litzador) de la contrada: un home.

2. Cfr. Particle de M. DLni-NNL i J. SVLNHRO ><Les loops au festin ou la Cite impossible», al volum La

cuisine du sacrifice en paysgrec (pp. 215-37), editat pet mateix M. DLTIGNNI i per J. P. VERNANT a Paris

I'any 1979. AIIa, els autors aporten dades que els permeten d'afirmar, respecte al Ilop, que oil possede

fart de la decoupe et du partage» i que < d'instinct, sa m$choire procede au partage egalitairen.

3. (scil. Atamant) Mtuxc 1cKoiS npo(iduov poipas vcpoµevotS.

4. Cfr. el valor d'expressions corn oivevcpTJp voi a PIb. VI 47,8. Pet que fa a la relacio vepw - vopoq vegi's P.

CHANTRAINE, Dictionnaire etymologique de la langue grecque, Paris 1968-80. Aixi mateix, cal tenir

present la utilitzacio del mot vtpt m5 a I'hora de referir- se a la tasca de parcehlacio duta a terme en una

polis (cfr. Is. 9,17).
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Un cop s'ha esvaIt l'ambiguitat que els hops representaven,s Atamant co-

menca a desenvolupar clarament la seva tasca de colonitzador. Ho palesa el

fet de donar nom a la reg16 i de celebrar-hi una cerimonia tan humana i

institucional com es el matrimoni. Aixo no es tot, pero. Esteve de Bizanci

(s. v. "A^,os) explica que l'heroi arriba a fundar una ciutat en el nou territori, la

qual cosa el converteix automaticament en oikistes, es a dir, en aquell indivi-

du que, ultra les diverses comeses que li han estat assignades, to la missi6 de

distribuir les terres de conreu.' D'aquesta manera, Atamant realitza un gest

-el repartiment- que ara ja no es acomplert en un context ambigu per uns

animals salvatges, sing que s'insereix de ple en un ambit univoc i civilitzador-

i que, a mes, ve protagonitzat per un esser huma, el mateix que, havent

perdut la seva descendencia a I'antiga patria, esdevindra, en el pals d'adop-
ci6, pare de quatre infants.
Si l'occiment d'un fill pot projectar l'homicida vets la realitzacio d'empreses

colonitzadores, no es gens estrany que succeeixi quelcom semblant quan la

victima de 1'assassinat es la propia mare. Heus-ne aqui una prova, fornida
per Tucidides (II 102).
Alcmeo havia donat mort a la seva mare. Senyorejat pel terror, retie d'Apol-
161'ordre d'establir-se en aquella contrada que, quan fou perpetrat el matrici-
di, encara no era contemplada pel sol ni existia com a terra. L'heroi, despres
d'un llarg errabundeig, s'adona que, durant el temps en que anava vagarivol,
s'havia format una zona d'al.luv16 en la desembocadura del riu Aquelous.
Per fi havia trobat I'indret que cercava. S'hi instal-la i, en honor del seu fill
Acarnan, li posa per nom Acarnania.
Pel que fa als motius de l'assassinat, Tucidides no aclareix res. En canvi,
Apol.lodor (111 7,5) deixa ben clay que Alcmeo occi la mare perque Apollo li
ho havia ordenat. La noticia no pot causar estranyesa, car el mateix autor (III
6,2) explica que Amfiarau, pare del nostre personatge, imposa aquesta tasca
als fills immediatament abans d'incorporar-se a l'expedici6 contra Tebes, de
la qual sabia pla be que ja no tornaria. Amb tot, hi anava, forcat per un
jurament que 1'obligava, en certes circumstancies, a fer alto que Erifile, la
seva muller, volgues." Ella, cobejosa de rebre de mans de Polinices el collar
que havia pertangut a Harmonia, no to cap recanca a 1'hora d'enviar el marit
a la guerra, Best que repetira uns quants anys mes tard quan convenci els seus

5. Sobre I'ambiguitat corn a caracteristica essencial del Hop, cfr. M. lleru.N.NE i J. SvRNRR(>, op. cit.
6. Recordern, a tall d'exernple, el cas de Nausitous, un altre oiki.rte.r, un altre personatge, doncs, relacionat

arnb la distribucid de terres. Cfr. Horn. Od. VI 10: (scil. Nausitous) eSaaaat'apoepa5 - Quant a la
figura i Ies arribucions de I'oikirtes, vegi's a A. J. GRAHAM, Colony and Alother City in Acient Greece,
Manchester 197 I, pp. 29-39.

7. El cairc civilitzador de 1'activitat desenvolupada per Atarnant assoleix tal volta tries relleu quan horn to
en compte el nom -Temisro- de la dona clue I'heroi pren per mullet (cfr. W. PAPe - G. BI:NSLLHR,
Griechische Eigennamen, Braunschweig 1911, rcimp. Graz 1959), dada que ens porta a insinuar un
possible paral.lelisme entre les noces d'aquest personatge i la uni6 -forSa mes instauradora- de Zeus
arnb Terris (Jr. Hes. Th. 901-6).

8. Es tracta d'un jurament segons el qual, quan se suscites una controvcrsia entre Amfiarau i Adrast,
Erifile, esposa del primer i germana del segon, decidiria qui tenia rah. En el cas que ens ocupa Adrast vol
que Amfiarau l'acompanyi a la guerra mentke quc aquest s'hi resisteix. Cfr. Apollod. 111 6,2.



28 M. Teresa Fau

dos fills, Alcmeo i Amfiloc, de prendre part en la campanya dels anomenats
epigons contra la ciutat que havia vist morir llurs progenitors. Tambe en
aquesta ocasio, Erifile n'obtindra una recompense: el vestit d'Harmonia, que
li feu a mans Tersandre.' Ara, pero, l'expedicio contra Tebes assolira l'exit, la
qual cosa comporta la fi d'aquella que hi havia compromes tres membres de
la seva famllia, car Alcmeo -tot sol o ajudat per Amfiloc- li donara mort.
Si ens hem entretingut en aquests afers, diguem-ne, domestics, ha estat per a
subratllar el caracter <familiar>> de la colonitzacio que Alcmeo acompleix. En
efecte, l'heroi ha hagut d'abandonar la liar a causa de l'homicidi comes en la
persona de la seva mare, acte que realitza, potser ajudat pel germa -deixem
ara de banda Apollo- per ordre del pare. Ws encara, un cop instal.lat en la
nova terra, 11 posara el nom del seu fill. Tota la familia, doncs, esta involucra-
da en la peripecia fundacional d'Alcmeo. I si la contrada que aquest home
civilitza no es un paratge qualsevol,'' tampoc no to res de conventional un
grup familiar que compta entre els seus membres amb un element femeni
tan disgregador -el mateix nom d'Erifile (<<la que aporta discordia», pi;, o a
un conjunt de persones unides per lligams de sang>>, (puA.r)) sembla eviden-
ciar-ho- com aquesta dona capac d'introduir l'odi 1 la mort en 1'entorn dels
individus que li son mes propers.
Quant al fet d'establir-se, precisament, en una regio tan relacionada amb
1'Aquelous, cal dir que no es pas un acte banal o mancat de sentit. Ben al
contrari, s'ha de reconeixer que Apollo demostra amb rotunditat la seva
clarividencia en instal•lar un personatge sotmes a tisis en una zona que es
troba molt vinculada a situations d'aquesta mena. I es que sembla com Si els
indrets mes proxims a 1'Aquelous tinguessin una especial tendencia a em-
marcar-se en contextos de tisis. Aquest es el cas de l'arxipelag format per les
Equinades, les quals, de Naiades que eren, esdevingueren illes, com a castig
per no haver retut al deu fluvial els honors que mereixia.12 Aquest es el cas de
Perimele, convertida, ella tambe, en una ilia, gracies a les supliques d'Aque-
lous, el qual volgue aixi recompensar els favors amorosos que li havien estat
atorgats per la Jove.'' Aquest es, fins 1 tot, el cas del mateix riu, que hague
d'adoptar I'apel•latiu d'Aquelous, perque en les seves aigiies mori un perso-
natge anomenat aixi. '' I aturem aqui la presentacio d'exemples , perque els
tres episodis que hem esmentat palesen prou be que en el mite no hi ha cap
detail superflu, gratuit.
L'acc16 que mes retira al matricidi -i'assassinat del pare- es igualment
vinculable a la realitzacio posterior de tasques colonitzadores. Ho testimonia

9. Ibidem, 7,2.
10. Ibidem, 5.
11. Hom recordara que Alcme6 troba una terra acabada de neixer , i per cant , absolutament salvatge i

allunyada de tot all8 que caracteritza els indrets habitats per homes -almenys, per homes greet-, co es,
organitzacid de I'espai, agricultura , culte a la divinitat...

12. Ov. Met. VIII 580-89.
13. Ibidem, 590-610.
14. Cephal ., aped Mal ., F.Gr.H . II A 445,7.
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1'experiencia que Parteni (5) fa viure al celebre guerrer Leucip, fill de Xanti,

descendent de Bel•lerofont. La cblera d'Afrodita" es desferma contra aquest

heroi i el dugue a enamorar-se de la propia germana, de la qual esdevingue

amant, amb la complicitat de la mare d'ambdos. L'incest dura fins que Xanti

es assabentat de les relacions que la seva filla mante amb un home i, sense

que 11 hagi estat revelada la identitat del seductor, decideix de sorprendre'l a

la cambra de la noia. Es producix aleshores en aquell floc una escena confusa

en que Xanti fereix per accident la seva filla. En sentir els crits de la germana,

Leucip es precipita contra l'agressor i, ignorant del tot que es tracta del pare,

el mata. En adonar-se, pero, clue ha comes parricidi, abandona la liar i es

lliura a l'acompliment d'activitats bel•lico-civilitzadores, com, ex. gr., el

guiatge, sancionat per 1'oracle, d'una expedicio de colons tessalis, amb els

quals ataca la ciutat del rei Mandrblit, pare d'una noia que, enamorada del

nostre personatge, fa triomfar els assaltants.

Del cas de Leucip voldriem subratllar-ne un altre aspecte, a saber, 1'amor

incestuos que 1'heroi experimenta envers la seva germana, cosa que ens mena

a interrogar-nos sobre una possible relacio existent entre determinades moda-

litats d'incest i el fenomen colonitzador, hipotesi que no sembla excessiva-

ment agosarada quan horn to present relats com aquell que -preferim no

canviar de font- el mateix Parteni (11) dedica a Caunos i a Biblide, fills de
Milet.

Tot seguit ens ocuparem d'una situacio, tambe de caire fundacional, en que
la tisis ve motivada per un fratricidi.
Apol.lodor (11 8,3) forneix el que en diriem les lades previes de la giiesti6 en
referir el greu error de 1'heraclida Hipotes, que prengue per enemic un endevi

i It dona mort. El crim provoca el castig de la divinitat i la subseguent
consulta a 1'oracie, el qual decreta 1'exili temporal de 1'homicida i mana que
un esser de tres ulls acabdilli l'estol dels heraclides. S'inicia aleshores una
recerca, que es clou amb 1'aparic16 d'Oxil, personatge que, muntat damunt
d'un cavall borni,'- es dirigia vets l'Elida i que, casualment -o no tant
casualment?-, es trobava tambe sollat per un delicte de sang ((povog).
Per a coneixer la identitat de la victima d'Oxil, cal recOrrer a Pausanias (V
3,7), que, ultra assabentar-nos del caracter fortuit, accidental, de 1'homicidi,
ens informa que, segons algunes versions, el mort era germa de l'occidor. El
mateix autor (V 3,6 i 4,2-3) afegeix que, certament, Oxil assumi el liderat
dels descendents d' Heracles i que aquests, al seu torn, li feren donacio del

15. Quant als modus d'ayuesta cblera, Parreni roman en on silenci absolut.
16. Cautor recull dues versions sobre el tema. Segons la primera, yue mante Niccnet, es Caunos yui sent

una passid irrefrenable envers Biblide; la segona, en canvi, sostinguda majoritariament, presenta Brblide
com it posseida pel desig incestu6s. Tanmarcix, en els dos casos s'arriba a la fundacid, per part de
Caunos, d'una ciutat a la qual dona el seu nom. Cfr., pero, St. Byz. s.e'. Bf43Xos, on la noia, ayui
designada amh I'apcl.latin de Bible, passa per set l'epbnima de la vita tcnicia.

17. No hi ha unanimirat a Phora de mencionar l'animal yue Oxil cavalcava. P.e., a Paus. V 3,5 llegim que
es tracra d'una mula. Tampoc no hi ha avinen4a Yuan horn fa esment de lesser amb un sol ull,
caracteristica clue uns atribueixen al genet i d'altres a la bestia. Per una informaci6 docurnentada sobre
ayuest punt, vegi's Particle (Oxylos>, it R.E. (col. 2034-40).



30 M. Teresa Fau

territori eleu, on 1'heroi desenvolupa mes tard una activitat colonitzadora
modelica.
Es evident que Oxil i els heraclides tenen quelcom en comu, 4o es, llur

vinculacio a una mateixa empresa d'assentament i el fet de recaure sobre ells

la sutzura d'un homicidi. Aixo no es tot, pero. En efecte, una tercera caracte-

rfstica aveina encara mes cis esmentats personatges. Ens referim al parentiu

que existia entre Oxil, descendent de Toant, i cis heraclides, aces que la mare

de l'heroi i la d'Hil.los, cl fill d'Heracles, cren germancs."

Amb el cas d'Oxil donem per acabada 1'exposici6 d'exemples en que la ti l's

vinculada al fenomen colonitzador s'origina en la muse uror•t d'un membre

de la propia familia. Ara be, abans de cloure aquest apartat, voldrfem pun-

tualitzar que cal entendre en el present context sota 1'expressio «membre de

la fam>lia».
D'un simple cop d'ull als episodis que han estat presentats fins ara, hom

percep que, en tots cis casos ilevat d'aquell que protagonitzava Hegesfstrat,

la naturalesa de la relaci6 vfctima-homicida apareix clarament consignada. El

fill, el pare, la mare, el germa. Aquests son els individus que, en els exemples

que hem aportat i que, per cert, havfem triat, per tal com n'eren els mes

representatius, exercien el rol de vfctima. Aquests, i no pas el conjuge, el

gendre, la nora, el cunyat o la sogra. Es tracta, doncs, unicament i exclusiva

de persones que estaven unides a llurs respectius occidors per vincles de sang i

no pas com a resultes d'una alianca matrimonial. Aixb ens provoca una certa

estranyesa, puix que -com es hen sabut- en la mitologia grega no resulten,

ni de bon tros, excepcionals les situacions de tisis per haver mort, ex. gr..

1'esp6s.'" Nosaltres, pero, ens limitem a deixar constancia del fet i a afirmar

que, en el context que ens ocupa, la locuc16 «membres de la familia» nomes

pot esser aplicada als parents consanguinis.

2. Un relat Clue Plutarc (Mor. 772e-773h) fa comencar a Corint demostra

que 1'assassinat d'un eromenos es igualment susceptible d'introduir el respon-

sable del crim en 1'ambit de la colonitzacio.

A Corint , en efecte , hi vivia Acteo , un jove Kat16TOS Kai aoxppoVEGTaTOS T(.)v

o.u]Xixwv ; que tenia molts enamorats , el mes important dels quals era el

poderds Arquias. Aquest , en fracassar els sous intents de seducc16 , decidf

raptar el noi, per la qual cosa assalta la casa de Melissos, pare del minyd.

Pero, en la logica confusi6 que es produi aleshores , Acted perde la vida. La

seva mort ana seguida pcl suicidi de Melissos , que no havia reeixit en la

venjanca , i, no gaire temps despres , per un doble flagell d'origen divf : secada

i malura . La delegac16 que la ciutat envia a consultar 1'oracle es informada de

la necessitat de castigar el crim. Quan Arquias , que precisament formava

part de 1'ambaixada , rebe la notfcia , resolgue no tornar a Corint i navega fins

18. Paus. V 3,6-7.

19. Schol. ad F_ur . Hee. 886.
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a Sicilia, on funda Siracusa .'" Alla, uns anys mes tard, 1'occira a traici6
(6oXo(povciTat ) Telef, que havia estat un seu eromenos i que 1'havia acompa-
nyat a 1'exili.

En el cas que tot seguit presentem , hom troba Lambe una relaci6 entre dos
individus que esdeve funcional en morir un d'ells a causa de l'altre. El nexe
erotic hi es, sense dubte, present , per be que d'una manera no explicitament
identica.

Al capitol 26 de la plutarquiana Vida de Teseu horn llegeix que, a la regi6 de
Bitinia, aquest personatge provoca involuntariament la mort d'un Jove ate-
nes, de nom Soloent , que formava part del seu estol . El not estava enamorat
d'Antiope, 1'amazona partenaire de Teseu'2' la qual , en saber-ho, rebutja
energica Iota temptativa d'apropament. Tanmateix, preferi de captenir-se
amb prudencia i de no delatar el Jove. La seva discrecio no pogue, pero, evitar

el suicidi de Soloent, que es Lira de cap en un riu. Quan Teseu fou assabentat
dels fets , s'entristi profundament i, justament llavors, recorda una ordre
delfica segons la qual , en el moment en que, trobant- se en una terra estrange-
ra, experimentes una gran aflicci6 , havia de bastir una ciutat i deixar-hi
alguns dels seus companys en qualitat de governadors. L'heroi, obedient,
funda una poblaci6, la qual anomena Pitbpolis arto Tou flsou i, com a diri-
gents i legisladors de la nova comunitat , designa tres membres del seu segui-
ci, dos dels quals eren germans del mort. A mes, dona el nom de Soloent al
riu proper a la ciutat.

3. L'episodi que acabem de recollir es el darter dels exemples que ens haviem
proposat de presentar per tal de fer pales que, a vegades, l'activitat colonitza-
dora podia esser suscitada per la mort d'una persona vinculada , d'una mane-

ra o d'una altra , al responsable de la seva fi . Eros i lligams de consanguinitat
eren els elements que veiem actuar corn a nexe . A continuaci6 ens farem resso
de certs casos de tisis -igualment emmarcables en un context de vessament
de sang- en que la victima exercia un carrec que la convertia en peca-clau de
la societat.
Segons Higi (Fab. 219 ), Ciseu , rei de Macedonia , troba la mort a mans
d'Arquelau, un argiu a qui el monarca havia promes el Iron i la ma de la filla
si l'ajudava a combatre els enemics que l'estaven assetjant . La proposta havia
estat acceptada i, gracies al nouvingut , Ciseu havia assolit una victoria total.
Pero, un cop conjurat el perill , incompli la paraula donada i fins i tot prepara
una trampa per assassinar Arquelau. Ell se n'assabenta , tanmateix , i aconse-
gui que fos el sobira qui caigues en el parany. Occit el rei , l'homicida es lliura

20. Als Schol. Vet. ad Ap. Rhod. (IV 12 12) hom soste que el confinament d'Arquias fou compartit per tots
cis Baquiades , cis quals tambe haurien pres part en I'intent de raptar Acteo . I d'un d' aqucsts Baquiades,
de nom Quersicrates , hom afirma que colonitza Corcira, accio que l'apropa forca al fundador de Siracu-
sa.

21. Tot i quc el vincle erotic es dona, de forma clara i manifesta , entre Soloent i Antiope , hom podria tai
volta imaginar -atesa la tradicio mitica grega - que tambe entre el jove i Teseu havia existit un nexe
d'aquesta mena.
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a activitats colonitzadores: Inde profugit... capra duce oppidumque ex nomine
caprae Aegeas constituit.
La historia que acabem d'explicar evoca altres narrations on apareix tambe
un monarca que, per la seva conducta del tot desmesurada, es fa mereixedor
de la mort. Hom pensara en el cas de Triopas, sobira dels perrebs, el capteni-
ment cruel i despotic del qual mogue el seu propi fill a llevar-11 la vida."
Hom tindra igualment presents els casos de Busiris -el rei egipci que sacrifi-
cava cada any un estranger arribat al pars- i de Licurg -monarca dels edons,
que gosh ofendre el deu Dionrs-, occits respectivament per Heracles i pels
seus subdits."

De la mort del sobira" a la mort de 1'endevi, una altra figura cabdal de la
comunitat, un altre element, doncs, susceptible de fer trontollar, amb la seva
eliminaci6 frsica, el bon ordre establert.
Apol.loni de Rodes (II 815-49) descriu la trista sort de 1'endevi Idm6, clue
fou atacat per un senglar, el qual, al seu torn, resulth abatut pels companys
de la victima. Les ferides eren tan greus clue 1'heroi no sobrevisque. Mort
Idmo i celebrades les honres funebres de manera escaient, calla, a m6s, clue 11
fos retut un homenatge que 1'arribes a «compensar» de la dolorosa, inespera-
da fi. Aleshores, Apol.16 intervingue ordenant a dos pobles, niscus i beocis,
que veneressin el difunt com a 1to2oc ouxog i que, al voltant del seu tumul,

construissin una ciutat.
La integrac16 postuma de 1'endevi Idm6 en un context de polls no to res
d'incoherent, donat que el mantis es, per se, un individu profundament
implicat en tot allo clue es relaciona amb tasques civilitzadores i amb l'ordre
de les ciutats. Encara mes, hi ha constancia de subjectes posseidors del do
profetic que donen nom a una polls -tal com es el cas de Mopsos, eponim de
Mopsion"- o que es revelen capacos d'exercir tasques d'oikistes (corn s'esde-
ve amb un altre Mopsos, tambe maitre de la parole en la seva vessant
mantica, el qual, ajudat pel vident Amfrloc, funda Mal.los"') o b6 clue juguen
un paper decisiu en la ubicaci6 d'establiments grecs en terres barbares -pen-
sem, per exelnple, en la profetessa Mant6, que contribur efica4ment a l'hel-
lenitzaci6 de la zona on s'aixecava Claros,' dades clue palesen do manera
prou clara la dimensi6 crvica i fundacional clue pot presentar la figura de 1'en-
devr.

22. Hem extret la noticia dels cumenraris d'Eustaci a la Iliada (IV 88), on l'autor afcgcix quc Cl parricida
funda posteriorment la ciutat de Zclea.

23. Es Apol-lodor qui parla de la mutt de Busiris (II 5,11 ) i do la 11 do Licurg (11I 5,1).
24. Val a dir quc el rcgicidi es un terra tic i suggestiu que admet divcrsos tractaments. Aix(, hum pot

emfasitzar el caraaer de pharmaki;r que a voltes assumcix la figura del monarca, o he hi ha la possihilitat
de presenrar I'occimcnt del sohira com a expressiu d'una voluntat do canvi radical do la realitat vigent, o,
encara, horn pot donar voltes a I'enrorn de la relaci6 fcrtilirat-rcialesa... Tanmatcix, seguir alguna
daquestes iinies de recerca ens allunyaria dels objectius que pretenern d'assolir amb el present treball.

25. Sur. IX 5,22.
26. Str. XIV 5,6.
27. Paus. VII 3,2.



La tisi. f en els mites de colonitzaci6 33

D'unes narracions on la sang -la sang vessada, volem dir- feia, constant-
ment i indefugible, acte de presencia, passem a un relat que es troba del tot
lliure d'aquest element, un relat forca distint d'aquells que hem anat expo-
sant fins ara i que ens arriba gracies a Esteve de Bizanci (s.v. FEXa).

4.A. En efecte, aquest autor recull una noucia d'Aristenet, segons la qual la
fundac16 de Gela hauria estat deguda a un incident protagonitzat per Anti-
fem, personatge que, amb son germa Laci, havia anat a consultar ]'oracle de
Delfos. La Pitia, pero, en comptes de satisfer llurs demandes," havia ordenat
a Laci que naveguds en direccio a ]'orient. La inesperada contesta provoca la
reaccio, tries aviat inoportuna, d'Antifem, que esclafi a riure. La grolleria
comporta una nova indicacio oracular, aquest cop adrecada a ]'insolent. I cal
reconeixer que Antifem en resulta prou afectat, car hague de dirigir-se vers la
regio occidental, on basti Gela, colonia que, amb el seu nom, evoca l'actitud
poc respectuosa -iou S' Avmupj tou ycXdaaviog diu el text en fer-hi referdn-
cia- del nostre personatge.
Segons la vers16 que acabem de consignar, la ciutat de Gela ha estat creada a
causa d'una situacio de tisis. "" El seu fundador, amb una gestualitat facial
fora de lloc -i qui sap si el riure d'Antifem ( Avntpijiou, «que parla contra)
ana acompanyat d'algun mot ofensiu- havia contrariat Apollo. Pesava,
doncs, damunt dell l'obligacio de realitzar un acte d'alguna manera com-
pensators.

4.B. I si contrariar la divinitat pot tenir, en contrapartida, resultats civilitza-
dors, no causara cap sorpresa que el fet de contrariar certs dssers humans
posseidors d'una autoritat d'origen suposadament divi sigui susceptible de
menar qualque vegada a 1'acompliment de tasques instauradores. Vegem, si
no, el que esdevingud a Cadmos, 1'heroi que no fou capac de dur a terme la
missi6 confiada pel scu pare, quan aquest el fdu anar a la recerca d'Europa,
raptada per Zeus en forma de brau, i que, a consequdncia d'aix6, rebel de
Delfos 1'encarrec de seguir una vaca i d'edificar una ciutat via av avid Lig za
6g to 7TE6rl xaµou6a.
La peripdcia fundacional de Cadmos evoca el cas duns colquidis subdits del
rei Ectes (el progenitor del malaguanyat Apsirt), que aquest envia en perse-
cuci6 de la nau Argo." En no assolir l'objectiu que els havia estat assignat

28. Sobre la naturalesa de les quals, per cert, hom no disposa d'inforrnaciu.
29. Altres cultures ofereixen histories semblants. Cfr. A respecte fexplicacio que dona el Genesi (XVII 17 i,

sobretot, XVIII 12-I5) a I'hora d'aciarir Iorigen (lei nom d'Isaac.
;0. L'Ei. AIaq. (225) narra la fundacio de Gela amb variants no rnenyspreables. Segons I'esmentada font,

I'oiki.rtes hauria rebut ja d'entrada I'ordre d'establir una polis i fou en sentir aquests mots que no pogue
reprimir el riure. En el cas present, la lots consistira no pas en la construccio de la ciutat, sino en la
imposicio d'un determinat nom.

1. Hellanic. F.Gr.H. 14151. Si be hom sol considerar Tebes coin la ciutat fundada, en les circumstancies
que ens ocupen, per Cadmos, hi ha testimonis ( Paul. III 1,7-8 i V 25, 12; Hdt. II 44, etc.) clue
esmenten altres establiinents implantars pel mateix Cadmos i/o per personatges del seu seguici o, tins i
tot, per individus paral'lelirzables amb el nostre heroi corn el seu germa Tasos.

;2. Apollod. 1 9, 24.
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-en haver, per tant, contrariat llur sobira-, s'establiren arreu i uns quarts

colonitzaren les illes anomenades « d'Apsirt»."

4.C. Contrarien igualment quelcom -en concret, l'ordre establert- els gue-

rrers que, en prendre una ciutat -co es, un indret que pertany a l'ambit de la

civilitzaci6-, es deixen endur per llur furor bel.lic i la redueixen al no-res.

Per a'demostrar la veracitat d'aquelta afirmaci6 ens caldra seguir una linia

argumental que s'inicia en un passatge de Dem6 (F.Gr.H. III B 327f17), on

s'explica que, amb posterioritat a la presa d'Ilion, Grecia fou assolada per

una plaga. Horn efectua l'oportuna consulta a Delfos i la Pitia adverti que el

mal no cessaria fins que uns membres del genus d'Agamemnon no anessin a

la regio troiana, per tal de reconstruir les poblacions i restablir els cultes que

havien desaparegut a causa de la guerra.

La tradici6 es rica en textos que descriuen molt expressivament la ruina de

l'antic refine de Dardan," tot deixant ben clara la irreversibilitat de la situa-

cio, una s1tuac16 ben allunyada, per cert, d'aquella altra que visque en esser

conquerit per Heracles.

En efecte, quan el fill d'Alcmena prengue Ilion, en comptes de lliurar-se a

l'extermini i la devastaci6, malda perque la comunitat no es veies privada de

governant legitim i, despres de donar mort a l'anterior monarca, Laomedont,

atorga la ieialesa al fill d'aquest:" aixi assegurava la continuitat de la poblacio.

Cal fer notar que l'actitud d'Heracles, respectuosa i civilitzada, no es mani-

festa nomes en ocasi6 de la conquesta de Troia. Dionis d'Halicarnas (A.R. I

42,4) ens informa que, quan el fill d'Alcmema emprenia una expedicio,

tenia el costum d'incorporar-hi individus que havia capturat en campanyes

precedents. Despres d'un periode prudencial de servei a les seves ordres, eren

instal.lats en lloc convenient pel nostre personatge, el qual, a mes, els proveia

de recursos abundosos que els garantissin un futur prosper.

Heracles, heroi paradigmatic, marca amb el seu capteniment la pauta a

seguir. En consegiiencia, quan un guerrer s'empari d'una ciutat enemiga,

haura de tenir ben presents les normes de conducta fixades pel fill d'Alcmena

i, encara que la victoria 11 hagi estar concedida amb plena justicia, no podra

aplicar-se a una destrucci6 salvatge, absoluta, que privi els vencuts del dret a

viure en una comunitat humana. Si gosa apartar-se de 1'exemple d' Heracles,

se situara en una posic16 perillosa: haura introduit un factor de desequilibri

en un mon que es vol plenament integrat en l'ordre olimpic. Estara obligat

aleshores a reparar el mal que ha fet (verbigracia, fundant una nova comuni-

tat en substituci6 d'aquella que ha reduit al no-res). "' Pot succeir, tanmateix,

33. Ibidem, 25.
34. Heus-ne aqui un exemple breu, perb for4a it Iustratiu: xzeivavzec SE toi,5 Tpcoag zrly noXiv evenpgaav xai

2a latpupa epcpiaavto (Apollod. Epit. V 23).

35. Cfr. Hyg. Fab. 89,4: itaque Hercules ad eos nauthus contparatis at Troiam expu,znaret uenit et Laomedon-

tent necauit el Podarci film etas infanti regnum dedit, qui postea Priamus est appellaius.

36. Vegi's el cas de I'amazona Mirina, In qual, despres de desrruir la poblacio de Cerne, funda -ajudada per

aquells que havien c.stat els seus enemics- una altra comunitat. (Cfr. Diod. Sic. III 54,4-5).
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que prefereixi d'ignorar la gravetat de 1'acte perpetrat i que, despres d'una

accio bel•lica no qualificable de oheraclianao, faci cap, despreocupadament, a

la patria, compel - lint aixi la divinitat a intervenir per tal de reconduir la situa-

cio.
Si, a partir de la perspectiva que aquestes dades aporten, hom aborda la

lectura del passatge de Demo citat mes amunt, hom compren de seguida

que, certament, en anorrear la vila d'Ilion, els homes d'Agamemnon s'han

col•locat en un context de tisis, car han contrariat l'ordre establert . En conse-

quencia, es del tot coherent que Apollo els impliqui en activitats fundacio-

nals.'

5. Al costat dels individus que contraries la divinitat cal situar els subjectes

que l'afavoreixen o que, si mes no, miren d'afavorir-la. Vegem-ne un exem-

ple:
Estrabo (VI 1,6) descriu la participacio d'uns messenis en la fundac16 de

Region. Es tractava d'homes que havien hagut d'abandonar la liar perque,

ofesos en assabentar - se de l'ultratge inferit a unes donzelles lacedemonies que

anaven a Limnes 87ti 'n v ispoupyiav , havien reclamat que es fes justicia.

Rebutjats per llurs compatriotes , s'havien vist obligats a fugir. De 1'exili

estant , enviaren una ambaixada a Delfos per retreure a Apollo i a Artemis"

Hur aparent indiferencia i per demanar sobre possibles sortides a l'atzucac en

que es trobaven. Apollo els feu en resposta que s'afegissin a una expedicio

colonial dell calcideus i que, en comptes de blasmar el capteniment divi,

donessin gracies a Artemis per haver-los preservat de la ruina imminent de

llur patria. En efecte , Messenia no trigara pas gaire a caure sota el domini

esparta i ells, Iliurats de ple a la colonitzacio d'una contrada distant, no

patiran el daltabaix. La contesta del fill de Leto satisfeu els interpel•ladors

que, amatents a les indications rebudes, esdevingueren co-fundadors de Re-

gion.
Acabem d'exposar un cas en que l'establiment de la colonia podria esser

entes com una orecompensao de la divinitat a aquells homes que havien

considerat intolerable l'atac de les persones que participaven en un acte

religios . L'episodi es aparentment contrastable amb totes les narracions fun-

dacionals que hem presentat fins aquest moment, narracions en les quals la

construccio de la nova comunitat era presentada com una mena de ocastig»

imposat als fundadors . Aixb podria tal volta induir-nos a marcar, ara i aqui,

37. A les pp. 6-12 7 de Ia nostra tesi doctoral inedira, Aspectes mltics en les narracions gregrres referides a la
i ilonitzacio , Barcelona 1985, horn examina una aitra forma d'intervenci6 divina sobre eIs destructors de
Troia, que consisteix a suscitar contra ells -just en el moment en que naveguen vcrs la liar- una
tempesta i/o una ventada. L'accid dels fenomens esmentats allunya definitivament els guerrers de les
sever respectives contrades . Perduda tota esperan4a de retorn , s'estableixen en terres distants, on funda-
ran ciutats , neurralitzant aixi Heir anterior transgressid . Sobre I'equivalencia , a nivell mitico-colonial, dels
fenomens atmosferics i l'oracle, Jr . op. cit. pp. 161-63.

38. Tot i que el text no ho especifica, hom pot suposar que la festa religiosa era en honor d'Artemis
Limnaris. Cfr. Paus. IV 4,2.
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una diferencia clara, rotunda, entre accions «bones» i odolentes», « morals>> i
uimmorals». No es aquesta, perk, la nostra intenci6, car tenim ben present
que ens movem en un ambit molt especffic, el del mite, on senyoreja la
relativitat i on certs qualificatius de caire, diguem-ne, etic, son de mal aplicar.
A mes, en l'eventualitat que volguessim distingir -entre els acres previs a la
fundaci6 colonial- les accions «bones» i les «dolentes», toparfem amb una
dificultat additional, a saber, l'existencia d'allo que en termes moderns -i
consti que emprem amb recanca una express16 tan allunyada del context
grec- horn anomenaria «circumsrancies atenuants».
En efecte, en un gran nombre dels relats oferts en aquestes pagines, el fet
desencadenant del proces de tisis es produia en conditions forca especials. Un
home matava el seu fill en un atac de follia (Atamant), o occia la mare en
obediencia a ordres emanades d'una instancia superior (Alcmeo). 0 be dona-
va mort a algtl, la identitat del qual 11 era totalment desconeguda abans de
perpetrar el trim (Leucip). 0 cometia l'homicidi per error ja perque mates un
home de manera accidental (Oxil), ja perque dugues a terme una accio que,
en principi, no havia de comportar la desaparicio ffsica de ningu (Arquias).
0, fins i tot, el subjecte no era en absolut conscient que podia causar mal
(Teseu) o matava per evitar esser, ell mateix, mort (Arquelau). D'altra
banda, en les narrations en que no s'observava vessament de sang, tambe se
suscitaven, pel que fa a 1'aparici6 del motiu de tisis, situacions ben particu-
lars. Per exemple, algu realitzava un gest que tenia molt d'espontani (Antf-
fem), o rebia una ordre, 1'acompliment de la qual estava per damunt de les
seves possibilitats (Cadmos).

6. Avesats a trobar, al llarg d'aquest treball, narracions fundacionals en que
1'establiment de la nova comunitat era presentat com a consequencia d'una
situaci6 de tisis, ens acararem tot seguit a un episodi on la tisis s'articula amb
el fenomen colonitzador d'una manera, almenys en aparenca, diferent.
Segons que Polie (VI 53) explica, l'atenes Hagno volia colonitzar Td; Ka;,ou-
.tvas 'Evvs;a 66o6S En% TCo Eipoµovt. L'oracle, per6, imposa una condici6
previa: els atenesos havien de localitzar i portar de la regi6 troiana les despu-
lies de Resos i, tot seguit, inhumar-les, de forma escaient, en la patria de 1'he-
roi.

La logica propia del mite fa acte de presencia quan hom to en compte que
autors com Apol•lodor (I 3,4) consideren que Resos era fill d'Estrfmon i
sostenen que fou mort amb traidoria per Ulisses i Diomedes. "' Es del tot
natural, doncs, que, si uns grecs pretenen establir-se Frti tC6 E tpu tovt, abans
hagin de compensar, d'alguna manera, aquell fill d'Estrfmon que havia estat
occit per uns altres grecs.'° Aquf no es tractaria, per tant, d'acomplir tasques
instauradores corn a consequencia d'un acte comes amb anterioritat. Del que

39. Apollod. Epit. IV 4.
40. Pel que fa a I'atribucio d'una matcixa hel lenitat als compatriores d'Hagnd i als occidors de Resos, no

hem d'oblidar que ens cenyim, estrictament, a I'esfera del mite.
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es tracta es de dur a terme, ineludiblement i en concepte de tisis, una
empresa de caire no colonial amb la finalitat expressa d'eliminar l'obstacle
que impedia 1'execuci6 d'activitats fundacionals.
L'episodi suara reportat es el darter que teniem pensat de recollir en el nostre

article. Abans, perb, de donar-lo, definitivament, per acabat, voldriem emfa-

sitzar un punt al qual alguna vegada ja hem al•ludit, a saber, la logica

interna, la coherencia del mite (en aquest cas, del mite d'ambit fundacional),

questi< en que ens disposem a insistir mitjancant la presentac16 d'uns esque-
mes. Es obvi que, en fer-ho, ens veurem obligats a repetir informacions i

remarques exposades amb anterioritat. Val a dir, pert, que en som plena-

ment conscients. Es mes, assumim de bell antuvi totes les reiterations que es
produeixin, car, creiem, l'enuig produit per les repetitions pot esser compen-

sat amb 1'assoliment d'una mes gran claredat.
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