
Els mites de Delfos i la saviesa arcaica

Montserrat Reig

En autors tan diferents com Herodot, Plutarc o Diogenes Laerci trobern
alguns relats Ilegendaris que apropen aquest sistema mitic dels Set Savis, que
ara ens ocupa, a un altre conjunt de mites essential en la constitucio d'una
determinada saviesa grega; aquella saviesa predominant de 1'epoca arcaica i,
en part tambe, de la classica a Grecia, que sera replantejada i rediscutida
fonamentalment a Atenes a partir de la segona meitat del s.V a.C. Aquest
segon sistema al qual ens referim es, naturalment, l'Apol•lo de Delfos i el seu
oracle.
Parlem indistintament de mite i de llegenda, perque probablement la nostra
separacio formal dels dos tipus de narracio sigui incorrecta en aquest cas,
com en rants d'altres. El que importa es que per als grecs, tant els Set Savis
corn 1'Apol-l6 de Delfos formen part d'una mateixa ideologia.
Entre l'heroi dels epics i 1'heroi dels tragics s'ha produit el canvi, lent, pro-
gressiu, que Dodds' anomenava d'una cultura de la vergonya a una cultura
de la culpa. Delfos ha inclos entre les seves parets, sigui quin sigui el seu
origen remot i la seva historia concreta, tots els elements que han possibilitat
la transformacio i que, basicament, donen com a resultat l'ideal de la mode-
racio, de la prudencia, de la ow(^Qoovvr1, juntament amb ]a por i la persecucio
ferotge del [uaoµa, de la impuresa. D'aquesta manera, els poetes que, tot i
reconeixer les mentides de les Muses, defensen una poetica de la veritat, com
Hesiode i, en particular, Pindar, passen a integrar el sistema mitic de Delfos.

1. E.R. DODDS, The Greeks and the Irrational, California 1951.
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Per destriar el tipus d'ordre que propugna Apollo des de l'oracle i que els Set
Savis realitzen plenament en l'imaginari dels grecs , ens fixarem , sobretot, en
un dels dos motius mitics centrals en la relacio establerta entre els dos grups:
la historia del trespeus2.
Ens conten diverses fonts un relat a proposit d'un tripode i els Set Savis3.
Intentarem lligar en una unica versio les distintes variants , perque ara no es
el nostre objectiu la recerca detallada de totes les implications . Nomes volem
explicar una historia . Diuen que una vegada Helena va llencar un tripode al
mar, i al cap de molts anys uns pescadors el van trobar i van comencar a
barallar-se per la possessio d'aquell objecte. Per evitar la guerra, decideixen
consultar l'oracle d'Apol•lo i aquest determina que els problemes s'acabaran
quan el tripode pari a casa del mes savi . Els pescadors donen el trespeus a un
dels Set Savis , normalment Tales o Bias, pero aquest, humilment, el lliura a
un altre dels Set fins que al final 1'objecte ha passat per totes les mans i arriba
de bell nou a casa del primer. Aquest llavors pren la determinacio de regalar-
lo a Apollo, el mes savi de debo.
Gernet to un article molt interessant sobre el trespeus dels Set Savis. A «La
nocio mitica del valor a la Grecia Antiga>>4 parla d'aquests objectes conno-
tats amb un valor especial precisament perque son regals d'hospitalitat. La
seva missio es circular, passar de ma en ma, i la historia resultant es el que els
fa diferents de tots els altres objectes. Ara be, aquesta mena de talismans son
perillosos, dobles. El tripode es un instrument cultual que interve en el sacri-
fici que separa deus, homes i besties, pero es tambe objecte propi per a la
magia: en ells els pens son submergits en aigua bullent per aconseguir la
immortalitat . Cal neutralitzar aquest perill potential ; sovint acaben sent usats
com a ofrenes al deu, ultim destinatari de la cadena.
Pero aquest tripode, present d'hospitalitat, es tambe un premi. En aquesta

historia tenim un concurs de saviesa, cal determinar el mes savi . Moltes pre-
guntes, endevinalles , enigmes i concursos inclouen el superlatiu . Tota l'epo-

ca arcaica en va plena . En qualsevol competicio , es ser el primer allo que

compta. Els jots d'enginy pregunten: « Qui es el mes veil?>> I responen: « El

Temps» . El mes bonic? El mes gran? Quina es la millor de les ciutats?5 Pero
aquestes formes d'expressio arriben a Delfos. La Pitia, sacerdotessa d'Apol-lo,

rep preguntes semblants; arbitra casos de discordia i ensenya que Punic que
mereix el grau superlatiu es el deu6. Els savis, que practiquen la moderacio,

2. L'altre punt de connexio, que no tractarem aqui, seria I 'elaboracio de les maximes inscrites en el

temple de Delfos i l'apropiacio per part del mon pitic de les formes del saber marginals.

3. D.L. I 27-33.

4. L.GERNET, Anthropologie de la Grece antique, Paris 1982 (=1968), cap. 1.

5. Plut. Banquet dell Set Savis; D.L. I.

6. Per a un cataleg de les preguntes i respostes de la Pitia: J. FONTENROSE, The Delphic Oracle. Its

Responses and Operations with a Catalogue of Responses, Berkeley 1978.
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cedeixen davant de la divinitat; quedar-se el trespeus hauria estat un acte de
hybris i comportaria , ben segur, 1'enveja dels deus.
Sigui corn sigui, aquest tripode que circula, obsequi i premi, depen ara d'un
deu, d'Apol•lo. Poc importa que la historia es situes primer a Didima, a
I'Asia Menor, i Delfos se la fes seva. L'Apol•16 Pitic reclama la prioritat sobre
els altres santuaris , com si fossin les seves sucursals . El que si que pot resultar
important es determinar quins nous significats rep aquest tripode quan entra
sota la influencia delfica. Els objectes benefics i malefics que circulen tenen
coses en comu, pero no son tots exactament iguals; el collaret d'Erifila o el
trespeus dels Savis poden pertanyer a mons emparentats, pero cadascun dells
es carrega de noves accepcions.
El tripode es central en l'oracle delfic7. Potser per aixo aquesta versio domina
ara sobre aquella que deia que els savis es passaven la copa d'un tal Baticless.
Ell es expressio de dos factors indissociables: la fundacio i 1'endevinaci6. S'ha
dit ja moltes vegades que l'oracle de Delfos era vist pels grecs corn el
sancionador de totes les fundacions, ja fossin de ciutats, de cultes o de legis-
lacions. Els problemes de descendencia i esterilitat que la tradicio atribueix a
alguns consultants formen part de la fundacio de dinasties , successions i can-
vis politics en la historia remota de la ciutat9. El poder oracular pitic partici-
pa en tot aquest proces colonitzador, pero no s'acaba quan les principals
colonies ja han estat fundades ; a partir d'aquest moment , caldra continuar
sancionant les reformes, les decisions politiques i, sobretot , conservar i instituir
cultes que permetin l'abolicio de les impureses.
Tothom sap que la Pitia seia sobre el tripode per dir els oracles, pero no es tan
segur per que ho feia . Probablement aquest gest la posava en contacte amb
el deu i la inspirava , com es diu normalment, pero es tracta d'un inspiracio
circumscrita a la idea de fundacio, de posar unes arrels, de fixar uns limits i
cercar un centre que permeti el desenvolupament de la polls. Per altra Ban-
da, tambe Apollo en algunes ceramiques es desplaca o resta immobil asse-
gut al tripode. I em sembla que cal posar en relacio la iconografia de la Pitia
alnb aquesta . Intentem demostrar una mica la nostra afirmacio.
Veiem en primer floc alguns exemples de la relacio del tripode amb moments
de fundacio. No sembla gaire plausible que els trespeus intervinguessin en
rituals de colonitzacio, pero el mite dona d'ells una imatge emparentada a la
d'obrir camins i a la d'arrelar-se o establir-se en un punt. Detienne diu10 que
en 1'Himne Homeric a Apollo hi ha dos tipus de moviment; un primer no

7. Caldria tambc plantejar-se el valor economic d'aquests objectes als diversos santuaris, com ja

proposava Gerner, aprofitant el material recollit a C. MORGAN, Athletes and Oracles. The

Transformation of Olympia and Delphi in the VIIIth BC, Cambridge 1990.

8. Cal-limac, lamb. I; D.L. 1 27.

9. Podriem esmentar els casos de Piteu , Egeu, Xutos...

10. M.DETIENNE (ed), Traces de Fondation, Louvain 1990, passim.
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fundador, sense noms, sense direccio fixa; un segon amb un cami tracat, amb
noms, a la recerca d'un floc per aturar-s'hi i instal-lar-s'hi. Es aquest segon
tipus de desplacament el que ens interessa ara.

L'oracle marca al futur fundador, a 1'oikistes, una direccio a seguir i unes
conditions determinades que, quan es produeixin, indicaran que ha arribat el
moment de detenir-s'hi. Tant se val si els termes historics de la consulta eren
aquests o no, la tradicio de ]'oracle delfic sempre ha interpretat aixi el paper
de la Pitia. Son famosos els enigmes que acompanyaven qualsevol expedicio.
L'element narratiu mes frequent en aquests casos fa que 1'oikistes hagi de
seguir un animal i esperar que el cansament d'aquest el fact jeure: ally
instal.lara la seva fundacio, a la manera de Cadmos. Pero en un oracle de
caracter mitic, adrecat a Corebos, se It diu que prengui un tripode del temple
sobre les seves espatlles i quc ally on el tripode caigui a terra, construeixi un
temple a Apollo i una ciutat; aquesta sera Megara. De Corebos es diu tambe
que mata un monstre, enviat per Apollo a devastar el territoril I, i no deixa
de set curios que es parli d'un Corebos mort per Neoptolem, l'heroi que al
seu torn va morir a Delfos a mans d'Apol•1612. Sabem que en el mite aques-
tes histories d'herois que ]luiten contra el deu, pero que alhora realitzen acres
equivalents als d'aquest mateix deu, son significatives. Sense voler ara anar
mes puny, el que em sembla prou clar es que hom pot veure en 1'acci6 d'aquest
Corebos una repeticio del gest fundacional del deu: la instal•lacio del tripode
al costat de l'ornphalos a 1'arribada d'Apol•16 a Delfos13 o, en les versions en
que Delfos ja esta ocupat per un oracle, la presa de possessio del trespeus.
Despres veurem corn es relaciona aixo amb la geografia mitica dels grecs.
Encara una altra versio d'aquest mite14 ens facilita les connexions. Crotopos,
pare de Psamate, va haver d'abandonar Argos a instancies d'Apol-lo per allu-
nyar la impuresa de la ciutat. Va marxar a Megara i va fundar la ciutat de
Tripodiskion.
Pero es, potser, el viatge dels Argonautes el que ens pot fornir mes exemples
sobre la significacio del tripode en el context delfic. Els Argonautes reben
dos trespeus de Delfos quan es disposen a fer el seu viatge. Tots dos demos-
tren la relacio de l'objecte amb 1'estabilitat de la ciutat, la seva fixacio i el
contrast amb el motiu d'obrir cami. En el cant IV de lesflrgondrrtiglrer, Apol-lo-
ni explica el retorn dels herois. Els argonautes es troben amb els hil-leus i
s'estableix amb ells un pacte. Els del poble els indiquen un pas, un cami per
seguir endavant. Els viatgers deixen a canvi un tripode. Havia dit 1'oracle
que alla on els trespeus fossin instal•lats, la ciutat seria estable. L'objecte es la
garantia de la defensa del lloc corn ho es el cadaver de l'heroi; per aixo el

11. Paus. I 413,7; 11 19,8; Est. Teb. 1 570.

12. Paus . X 27,1.

13. H.H.Apol. 443; Call . Him. IV 90.

14. Cono, FGH 26F1, XXXII.
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tripode es ocultat sota terra en un µvxos, en un hoc amagat de la vista de
tothom'5. Quantes tombes d'herois son tambe objecte d'aquesta ocultacio
defensiva! Recordem, per exemple, la historia de Periandre, un dels Set Sa-
vis16. Pero hi ha mes. La tradicio diu que tambe la Pitia i el trespeus de Delfos
es troben en una cambra subterrania. L'arqueologia ha maldat inutilment
per trobar-la. Cal entendre aquest motiu dins d'un context mitic de fundaci-
ons?
El segon tripode es ofert a Trito en un intercanvi de presents. Pero no ens
enganyem, no es nomes un objecte d'hospitalitat. Observem en que consis-
teix l'intercanvi i en quin context es troben les dues parts. Els Argonautes
busquen desesperadament un pas, una sortida, del llac Trito. Fan un cami en
ziga-zaga sense direccio fins que Orfeu proposa baixar un tripode a terra i
oferir-lo a les divinitats del floc. Trito curt flavors i en compensacio pel tres-
peus els ofereix dues coses: els ensenya el cami de sortida, un pas estret, i els
dona un tros de terra. L'intercanvi no pot ser casual, un tripode que va a
parar al mar (el text conta com els argonautes veuen Trito endur-se el tres-
peus al fons del mar) i un tros de terra, el desti del qual es tambe ser llancat
a 1'aigua del mar perque en surti una illa. Es la fixacio d'una terra nova,
inexistent abans i 7.
La versio d'Herodotls sobre les relacions entre Delfos i Jason serveix per
poder lligar les dues histories de tripodes d'Apol•loni. L'historiador conta
que Jason, despres de construir la nau Argos, se'n va anar a Delfos a consa-
grar un trespeus. Tanmateix, una tempesta el va arrossegar fins al llac
Tritbnide. Alfa, perduts i sense sortida, es troben amb Trito. Aquest demana
el tripode a canvi de la informacio sobre el cami a prendre. Curiosament,
Trito es posa dempeus a sobre del tripode i, des d'alli, dona un oracle. Cal
que els nadius amaguin el trespeus si no volen ser conquerits. Quan un des-
cendent dels Argonautes s'emporti aquest objecte, els grecs colonitzaran el
pals.
Potser cal entendre seguint aquesta direccio del nostre raonament algunes
imatges de ceramica, en les quals Apollo es desplaca a traves del mar asse-
gut en un tripodel9; aquest objecte es representat amb ales de cigne, es 1'equi-
valent del carro tirat per cignes que utilitza Apol.lo en altres casos i que el
transporta tambe mes enlla del mar a terres desconegudes, com el pals dels
Hiperboris, o terres per colonitzar com Cirene. Aquest tripode navega voltat

15. Apoll.Rod. Argon. IV 524-537.

16. D.L. 1 94-7.

17. Apoll.Rod. Argon.IV 1537-1621.

18. Hdr. 11 179.

19. J. BOARDMAN (eel), Lexicon Iconographicim Mythologiae Classicae, Zurich 1981-91, t.v. Apollo n°

381-2. Es I'Apol_lo v7rcea6VTtos. Pot ser que la yXwooav vlseQ rovtLav de la Pit. V 59 faci

al-lusio a aquesta imatge.
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de dofins20. Els dofins tenen un paper forca recurrent en els mites de funda-
cio. Son conegudes les histories en que l'heroi fundador arriba a traves del
mar cavalcant un dofi (Falantos o Taras) o les que parlen del cadaver d'un
poeta recuperat pels dofins, cadaver que era necessari per protegir una ciutat
-la tipica funcio de l'heroi mort (es el cas d'Hesiode). Pero no es nomes
aixo. Els dofins son antics pirates, ara penedits, gent sense un lloc fix, que
vagaregen. En l'Himne Homeric a Apollo es el propi deu en forma de doll qui
obre cami i acompanya la nau d'uns comerciants que estan en continu movi-
ment a traves del mar fins a Delfos i alla, a contracor, son fixats per sempre
al voltant de l'omphalos. Els dofins obren cami, com el tripode que navega
fins al hoc en que es fara la fundacio. Pero despres, aquest trespeus arrela. A
aquesta idea pertany aquella imatge iconografica que presenta un Apol•lo
assegut en un trespeus sense ales i amb els peus col.locats sobre l'omphalos
com en un escambell21.
A la Pitica IV, Pindar narra tambe l'aparicio d'una terra nova de les aigues del
mar, consegiiencia de la caiguda del present de Trito que comentavem abans,
i posa l'accent en la questio de l'arrel, necessaria per afermar, en tots els
sentits, la nova polls. I a la Pitica IX,8, tambe a proposit de la fundacio
politica de Cirene, es parla de la Libia com de la tercera arrel del mon. El
motiu de l'estabilitat politica rep, doncs, un tractament lligat a les arrels del
mon, cosmogoniques. I aixo es aixi perque Delfos, prototipus d'aquesta esta-
bilitat volguda, guarda en el seu interior, al costat del tripode que discutim,
1'omphalos, el melic de la terra. S'ha discutit molt si Delfos es o no un centre
del mon, entes com a axis m/Indi. La idea de centre representada en el melic
es, en la nostra interpretacio, la mateixa idea de les arrels cosmogoniques
d'Hesiode a la Teogonia, un punt del qual surten les arrels de tots els mons,
les fonts i els limits (iu yai xai n£LQaia, i tambe 6L,at) de la terra, el Tartar, el
mar i el cel. Creiem que aquest es Punic centre que entendrien els grecs. La
relacio entre el centre, la fundacio i els Set Savis es evident. Les fonts diuen
que la Jonia es el centre del mon, la Jonia colonitzadora. Els Savis tenen
anecdotes, relatades ja per Herodot, que els uneixen a noves fundacions co-
lonials, projectes que, precisament, no es van dur a terme historicament. I en
aquests projectes prima una Jonia unida. Tales deia que seria positiu ins-
tal.lar el poder de la federacio en 1'illa central, aquella que ocupava el centre
geografic22. Potser, 1 aixo ja no es tan clar, aquest primer centre del mon es
posa en contacte amb el santuari de Didima o de Milet, i Delfos va fer seva la
idea al mateix temps que feia entrar en el seu ambit el sistema dels Set Savis.
Per acabar la questio del tripode, m'agradaria encara tracar un paral•lel mitic
que ens permetra retornar als Savis. Com a contrapartida dels set movent en
cercle el trespeus, tenim el relat d'una baralla entre Apollo i Heracles per

20. A proposit de la fundacio de Cirene, P. Pit. IV 17.

21. LIMC s.v. Apollo n' 383.

22. Herodot 1 170.
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aquest objecte. La iconografia arcaica gaudeix presentant-nos un i altre cop

un Heracles que vol endur-se amb violencia el trespeus i un Apollo que el

persegueix i 1'estira cap al seu cant623. Quina significacio pot tenir aquesta

imatge? Per que Zeus haura de posar pau? Tenim aqui el motiu dels dos
germans que es barallen per la possessio de quelcom. A !'Himne Homeric a
Hermes, aquest amenaca Apollo de saquejar-li Pito si no accepta de repartir-

se les -n Iai, els privilegis. Quin es el repartiment simbolitzat en la lluita pel
trespeus? Tenint en compte el que hem dit aqui, hi ha una baralla per la
questio del paper fundador. Zeus posara pau entre els seus fills dividint les
prerrogatives corresponents. Apollo i Heracles son civilitzadors que avan-
cen, i al seu pas es funden ciutats; pero es reparteixen la feina. Tots dos son
archegetai, tanmateix Apollo construeix les ciutats, estableix els fonaments i
aixeca muralles, sanciona reformes i arbitra en favor de 1'estabilitat de la
polis. Heracles, en canvi, en els seus constants viatges, va obrint camins, pero
no es propiament un fundador. Les imatges iconografiques el representen

tambe navegant en la copa o el carro del Sol a traves de 1'Ocea, ampliant els

limits del mon24. Darrera seu, a una distancia prudent, arriben els veritables
colonitzadors. No es banal que, precisament en 1'episodi de les Argondutiques
abans comentat, els Argonautes vagin seguint les petjades del seu amic. El

seu viatge va trobant les restes del pas de 1'heroi. En !'aventura del !lac Trito
arribaran al Jardi de les Hesperides, on Heracles acaba de matar la serp i
robar les pomes. No oblidem tampoc que les imatges iconografiques de la
copa del Sol i de la lluita amb Trito es situen justament en aquest context.
Heracles, en la seva funcio d'obrir rutes, totalment complementaria de la
d'Apol•lo, obre el cami cap a Delfos que estava tallat per culpa de Cicne, el
fill d'Ares. Heracles el mata i permet novament 1'afluencia al centre oracular.
Si encara pot haver-hi algun dubte sobre el caracter de la querella entre els
dos fills de Zeus, tinguem present el relat que fa Pausanias de la fundacio de
Giti625. En 1'agora d'aquesta ciutat hi havia estatues d'Apollo i Heracles.
Explica el periegeta que els habitants creien que la seva ciutat havia estat
fundada per tots dos alhora despres d'haver-se barallat pel tripode. Els ger-
mans reconciliats comparteixen una fundacio.
A Les Si/plicants d'Euripides Atena apareix com a delis ex machina. Aconsella a
Teseu que obligui els argius a fer un pacte. Li recorda el seguent (vv. 1197-
1200):

EOTIV tQiToUS ooL xaXxonov; sow boµwv,

ov'IXiov not' e5avaotrjoc (3aOQa

onovbily en' aXxiIv `HC)aA o(?µd)µnvos

OtfjoaL 0' EcEito IluOlxrw jTQos i oxaQav.

23. LIMC s.v. Herakles n " 2947-3066.

24. LIMC s.v. Herakles n" 2546-2552.

25. Paus . 111 21,8.
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26. Hdt. I 59; VII 235,?.

27. L MALKIN, Religion and colonizatiorr rn Ancient Greece, Leiden 1987, l^ar.rim.

28. Paus. IV 23,10.

29. Paus. IV 26. Curiosament aquest endevi Mantiklos havia proposal anteriormcnt establir-se a

Sardenya, adduint les maceixes raons que Bias de Priene a Herodot 1170.

30. Paus. III 1,6.
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del matricidi3l. L'afany de purificacio ritual tambe es present entre els savis
com Epimenides.
Pero tot aixo, inscrit ara en la llegenda del tripode dels Set Savis, esdeve
creible o estern abusant de les associacions? Si remarquem que en tot mo-
ment hem volgut parlar de fundacio com un episodi politic molt mes ampli
que el de pura colonitzacio, llavors el cercle es pot tancar. Tenim casos con-
crets en que una reforma de la ciutat es interpretada com una refundacio. A
Samos, Meandri realitza un canvi en lapolis, i per mostrar-lo va consagrar un
telnenos a l'heroi fundador32. A Atenes, la reforma de Clistenes inclou la tria
d'uns nous herois fundadors, a mans, obviament, de la Pitia. El deu atorga el
trespeus al guia de la ciutat. Pero ara, aquest guia preten allunyar el 4 Oovoc,
l'enveja, que aquest gest pot provocar, no tan sols 1'enveja dels deus, tambe
la dels conciutadans. El savi vol mostrar-se com un «igual», no s'atreveix a
set uric, heroic, separat. El savi delfic cedeix el regal a un altre savi, se'l
passen en cercle i tots ells el consagren a Punic que es diferent, 1'unicar•chegetes,
Apollo. Les dissensions de la ciutat, els nous regims politics, comporten una
nova visio de l'heroi. A Atenes, els fundadors son ara un grup de 10. Tots son
iguals i representen un atemptat contra les families tradicionals, els gene.
Potser cal veure el tripode com un dels tresors refusats en d'altres contextos
pels Set Savis. Per evitar les lluites, les guerres que pot provocar la possessio
del tresor (tal com ho exemplifiquen els pescadors que troben el tripode) cal
cedir o, millor encara, repartir el trespeus i consagrar-lo a la divinitat. Ella
evitara que els pactes caiguin en l'oblit i que la guerra o la stasis s'encenguin
novament.

31. Esquil, h"11111. /10-I.

32. Hdt. III 1/2.


