
El Plutos o la nova comedia antiga

Pilar G6mez

El Plutos d'Arist6fanes fou representat durant l'arcontat d'Antipatre, 1'any

388 a.C., en competici6 amb altres quatre comediografs', per6 la informa-

ci6 disdascalica res no diu sobre el Hoc obtingut per Aristofanes ni precisa

tampoc en quin dels dos concursos dramatics atenesos havia estat presen-

tat. Si, en canvi, que aquesta comedia, la darrera de les conservades sence-

res, fou encara instruIda sota el nom del propi poeta, mentre que confia la

representaci6 del Cocalos i de 1'Eolosic6 al seu fill Araros, amb la intenci6

de recomanar-lo al public, tot i que la Vita Aristophanis (= Test. 1, 56) con-

sidera que ja el Plutos fou posada en escena per aquest seu fill. D'altra

Banda, des de l'Antiguitat2 s'ha considerat que la comedia de 1'any 388 a.C.

era la reelaboraci6 d'una altra peca que Aristofanes havia fet representar

una vintena d'anys ahans, amb el mateix titol i un argument molt proper al

de la que tenim conservada. Aix6 vol dir que aquesta comedia, juntament

amb les Dones a l'asseinhlea de 1'any 392 o 391 a.C., pertany ja al segle IV,

mentre que les altres nou comedies pervingudes en la seva integritat son

totes del segle V. I aquesta dada cronologica no ha estat menystinguda

pels critics, ans ha contribuit a establir diferencies significatives, formals i

de contingut, entre la producci6 aristofanica d'un i d'altre segle.

En aquest sentit, hom sol recordar -com fa Mastromarcoj- el fr. 543 K-A,

que pertany a la comedia intitulada Telmessos, representada probablement

els darters anys del segle V, o be abans del 399 a.C". El fragment corres-

pondria al proleg i en ell el poeta, mitjancant un personatge desconegut,

1. Nicocar participava amb Lacedemonis, Aristomen amb Admet, Nicofont amb Adonis i

Alceu amb Pasfae.

2. Cfr. Test. 2.

3. Cfr. G. MASTROMARCO, Introduzione a Aristofane, Roma-Bari 1994, p. 77.

4. Es l'any de la mort del socratic Querefont, sicofanta i adulador, Madre i pobre, al•ludit al

fr. 552, tambe dels Telmessos.
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afirma la intenci6 de dedicar-se a temes nous (xatvwv atpayµa'Lwv). Ara
be, cal tenir en compte que una de les aspiracions de la comedia era, des
de sempre, la novetat, com el propi Aristofanes manifesta en mes d'una
ocasi6', per exemple, al proleg (v. 58 ss.) o a la parabasi de les Vespes, on
demana una mes gran consideraci6 que la que ell ha merescut, per als qui
,(cerquen de dir quelcom nou,, (v. 1051)6; o com tambe fa el comediograf
Antifanes -del segle IV- en un conegut fragment de l'obra intitulada
Iloirlois (fr. 189 K-A), quan contraposa la comedia a la tragedia des del
punt de vista de la invenci6, i qui parla -potser la Comedia mateixa- es
queixa de les facilitate i avantatges de que disposa la tragedia, ja que tre-
balla amb arguments coneguts pels espectadors, mentre que els poetes
comics han d'inventar-ho tot': els noms dels personatges, la trama argu-
mental, les circumstancies antecedents i les presents, el desenlla:, el
proleg, i ,si algun Cremes o algun Fid6 oblida algun d'aquests punts, es
xiulat, mentre que a Peleu i a Teucre els es permes de fer-ho tote (vv. 21-
23).

Per tant, si tornem ara al fr. 543 d'Aristofanes, potser 1'emfasi caldria posar-
lo no en la suposada novetat de l'argument, sing en «la manera distinta, de
com era fins ara, que es planteja el debate. I aix6, sobretot, perque, d'una
banda, potser el terra del Plutos ja havia estat tractat per Aristofanes -corn
fa un moment indicavem- i, d'altra Banda, no hi ha dubte que en llegir el
Plutos o les Dones a l'assemblea, el que s'advera com a significativament
mes distint, son les, diguem-ne, novetats formals d'ambdues comedies i
que, emblematicament, representa la desaparici6 de la parabasi que, reci-
tada, cantada i ballada nornes pel cor, era 1'element mes caracteristic de
l'aQXct u, de la comedia antiga, tal com ja havien reconegut els propis cri-
tics antics i Hefesti6 -el metricoleg alexandri del segle II d.C.-
n'individua les set parts constitutives'.
Tot plegat, doncs, sembla com si hagues contribuIt a viciar, d'entrada, la
lectura d'aquesta obra, i tambe com passa amb altres productes literaris del
segle IV -i fins i tot, en general, amb el segle IV en el seu conjunt-, hom
ha tendit a veure aquesta comedia com un ja-no o/i tin encara-no, es dir,
a llegir-la i a analitzar-la com no formant part de l'apxala, de la comedia
antiga, sense ser encara un prototipic producte de la µ£orl -si es que
existi realment-, i menys encara de la v£a, de la comedia nova, de les
quals, tanmateix, sol assenyalar-se com a antecedent mes immediat, i fins i

5. Cfr. Eq. 36, Pax 50 , Nub. 547, 1399, entre d'altres passatges aristofanics.
6. Aristofanes retreu als espectadors que amb els Nisvols de 1'any anterior , es a dir del 423

a.C., nomes hagues obtingut el tercer premi.
7. Cfr. vv. 1-2, i vv. 17-18.
8. Cfr. vv. 1-2: oU y&e tIOrtt v toy &yurva tov&e toy teonov / WWtEQ tew5 rlv &U& xatvwv

tQayµ6TWV.
9. Les tres primeres no estrofiques , les altres quatre d'estructura estrofica : kommation,

anapestos , pnigos / oda, epirrema , antoda , antepirrema.
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tot les Dones a l'assemblea i el Plutos son citades com les dues Oniques pe-

ces senceres de la comedia mitjana10.

Certarnent, la desfeta atenesa davant d'Esparta de l'any 404 a.C. marca un

punt d'inflexio important en la historia d'Atenes, en particular, i en la his-

toria de la polis classica, en general. Sens duhte, un dels elements mes ca-

racteristics d'aquest gir es la nova relacio que, en termes d'antinomia,

s'estableix entre ciutat i individu. Es a partir d'aquest moment, que s'inicia

un proces politic i economic que arribara a la seva plenitud amb

1'hel-lenisme. Per tant, el genere comic, tan arrelat -com tambe la tra-

gedia- a la vida de la ciutat, no romandra alie a aquest fet, sing que les

noves condicions politiques i socials havien d'incidir en el pas de la

comedia antiga a la nova, es a dir, en l'orientacio que prep definitivament

la comedia postaristofanica".

L'estreta relacio entre comedia i politica serveix, precisament, per articular

la descripcio i l'analisi de la comedia grega que ofereixen dos breus tractats

que la tradicio antiga atribuIa a Platoni i que ens han restituit alguns ma-

nuscrits d'AristOfanes. S'intitulen Sobre diversos tipus de comedia i Sobre di-

verses caracterfstiques dels poetes comics. El nom de Platoni es altrament

desconegut i Kaibel el situava en epoca prebizantina, quan Menandre era

encara representat, ja que el text revela un coneixement no llibresc del

teatre d'aquest comediograf, ans vinculat a la realitat de la representacio,

tal com exposa Franca Perusino en la seva acurada edicio d'aquestes

obres12.
Segons Platoni, les causes per les quals la comedia antiga tenia una forma

particular ('t;hrov ttva TWaov) eren que, en temps d'Aristofanes, de Crati i

d'Eupolis, dominava a Atenes la democracia i el poble, amb el poder a les

mans, era amo i senyor dels afers de la ciutat. Tots tenien llibertat de pa-

raula (irMopla) i, per aixo, els comediografs podien censurar, sense temor

(thElav), estrategues, jutges deshonestos, ciutadans avars o dissolute. I la

llibertat dels comediografs era paral-lela a la llibertat del poble que, tambe

sense por, escoltava atentament ((^LXotLµws), quan els poetes parlaven

amb irreverencia (pXa6(^rlµ6)vt(ov) de tals persones. Pero amb la instaura-

cio d'un poder oligarquic, els poetes tingueren por, els atenesos no esco-

llien coregues i els coreutes no tenien retribucions (TQo(^as); els cants co-

rals desaparegueren gradualment i canvia tambe la trama argumental de les

comedies (tcw uno0.oEwv o tvirog LETE(3XT18T1), de manera que els poetes

reprenien temes ja tractats per altri i eren censurats perque llur exposicio i

composicio no eren correctes (&L ctupov wS xaxC g 6rl0> vtac). Tambe

Aristofanes renuncia per por al costum de censurar i critica la tragedia Eo-

10. La comedia mitjana aniria, doncs, des dels anys 392-391 a.C., data de les Dones a

l'assemblea, fins al 321-320 a.C., quan fou representada la Colera de Menandre.

11. Cfr. S. D. OLSON, Economics and Ideology in Aristophanes' Wealth, IISCP 93, 1990, pp.

223-242.
12. Cfr. F. PERUSINO, I'latonio. La commedia greca, Urbino 1989, p. 13.
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los perque havia estat mal composada. «Aquesta es, doncs,,, -afirma Plato-

ni- "la forma de la comedia mitjana, la mateixa de l'Eolosico d'Aristofanes,

dels Odisseus de Crati i de moltissimes obres antigues que no tenien ni

cants del cor ni parabasi,. (11. 35-38). Aixi mateix, la relacio entre politica i

comedia es perceptible, segons Platoni, no solament a nivell de contingut

sing formal tambe, ja que identifica les comedies que presenten parabasi

amb les representades quan el poder era del poble, i les que no en tenien

amb les de 1'epoca de govern oligarquic'3.

Un altre element estructural que, juntament amb la parabasi, millor identifi-
ca les comedies de l'aQXaLa es l'agon epirrematic que, a diferencia
d'aquella, pero, no fou definit estructuralment fins a la fi del segle passat'".
I al costat d'aquests dos elements formals fixos, hom pot individuar, a les
comedies aristofaniques, tota una serie d'escenes tipologiques -escenes
de batalla, de transicio, de banquet, etc.- corn va proposar Mazon15. Tan-
mateix, el comediograf, a fi d'evitar 1'avorriment del public, si posava en
escena estructures tan tradicionals i, per tant, ben conegudes, podia jugar
amb elles i variar-les a fi de cercar efectes dramatics que li permetessin
d'obtenir el consens dels espectadors°. Essent aixi, des de 1'inici de la seva
produccio el poeta gaudia de plena llibertat en la utilitzaci6 dels elements
estructurals fixos -i amb un contingut aparentment fix, tambe-, de ma-
nera que, en realitat, construIa les obres d'acord amb unes finalitats artisti-
ques, per exemple, amb agon o sense, o be, quan n'hi havia, aquest podia
presentar una configuracio especial: a Granotes i a Cavaliers apareix des-
pres de la parabasi; manca a Acarnesos, a Pau o a Tesmoforiants; apareix
en les dues peces posteriors a Granotes, pero ni a les Dones a l'assemblea
ni al Plutos es complet, corn ara ho es el de Vespes o Nuvols1'. En general,

13. Ibidem pp. 58-59, on 1'autora explica que la parabasi sembla definitivament eliminada
en la comedia del segle IV, car ja les Dones a l'assemblea i el Plutos -i amb tota pro-
babilitat tambe el COcalos i 1'EolosicO- ,ne facevano a men.. Tanmateix, la presencia
del cor a la comedia mitjana, assegurada per nombroses referencies textuals i per un
bon nombre de fragments lirics "potrebbe giustificare qualche sporadico tentativo di rie-
sumare, anche se non in forma completa, l'antica parabasi» (p. 59).

14. Cfr. Th. ZIELINSKI, Die Gliederung der altattischen Komodie, Leipzig 1885.

15. Cfr. P. MAZON, Essai sur la composition des comedies d'Aristophane, Paris 1904.
16. Cfr. Th. GELZER, "Feste Strukturen in der Komodie des Aristophanes.., dins AAVV, Aristo-

phane, Entretiens sur I Antiquite Classique, vol XXXVIII, Fondation Hardt, Vandoeuvres-
Ginebra 1993, pp. 51-96. En on altre sentit, cfr. G.M. SITAKts, The Structure of the Aris-
tophanic Comedy,,, JHS 112, 1992, pp. 123-142, on a partir del concepte de funcio defi-
nit per Propp com ,an act of a character defined from the point of view of its signifi-
cance for the course of the action. (Morpholog)) of the Folktales, trad. anglesa, Austin
1958, p. 21), s'analitzen les comedies aristofaniques per tal de distingir el que Sifakis
anomena ..genre narrative structure of Old Comedy.. (p. 129), d'acord amb 8 funcions
comiques que previament defineix, de 1'estructura dramatica condicionada i determina-
da per la performance teatral.

17. Cfr. Vesp. 526-759, Nub. 889-1114, mentre que a Eccl. 571-729 es tracta de 1'exposici6
d'una sola persona, i el debat del Plutos (vv. 415-626) esta mancat de part lirica, pero hi
apareixen parlant i discutint dos personatges, Cremil i Pobresa.
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horn ha explicat aquestes particularitats per una perdua de significacio de

les formes tradicionals , pero Newiger " defensa sohretot la plena llibertat

del poeta per a configurar , des de 1 ' inici de la seva carrera , un desenvolu-

panent formal de la cornedia tal corn 1'exigien 1' acci6, el terra o la cons-

tel-lacio i caracteritzacio dell personatges.

Des d' aquesta perspectiva , doncs, es pot comprendre tal vegada millor per

quina rao les Dones a l'assemblea i el Plulos, amh forca punts en coma

que les diferencien be de les comedies precedents -i es clar , per exem-

ple, que Si la parabasi es l'element constitutiu de 1'apxala , els dubtes sobre

quin tipus de comedia son aquestes dues darreres de la produccio aristo-

fanica , estarien per ells mateixos justificats- son, alhora , tambe entre elles

fora distintes pel que fa al desenvolupament de I'accio, i que , malgrat la

reducci6 evident i significativa del paper del cor, la construccio del Plutos

es paral-lelitzable a la d'altres comedies mes reculades en el temps, corn

ara Acarnesos o Pau , d'una banda; pero, per una altra part , la desnaturalit-

zacio de la funcio del cor , certament reduida en el compromis politic i

tamhe en l'amhit dramatic , to unes consequencies en la caracteritzacio i en

1'elahoraci6 dels personatges i, sohretot , del veil Cremil i de l'esclau Cario.

L'unica intervencio del cor -i encara hi ha qui pensa que el cor del Plutos

es sempre mut, corn fa Russo"- to lloc al purodos°, ja que a la resta de la

comedia nomes trobem successives indicacions d'interludis corals, de re-

pertori, potser nomes de musica i de dansa, corn els que separaran mes

tard els cinc actes en que s'articula la comedia nova'.

El cor del Plutos esta integrat per camperols companys de Cremil

(^vyyF60yovs, v. 223), els quals -anomalament, perque de fet existeix un

corifeu- entren en escena dirigits per Cario, 1'esclau que ha anat a huscar-

los:

18. Cfr. H.1. Nt:wu,ER, ..L'integrazione delle forme tradizionali nell'azione, Dioniso 57, 1987,

pp. 15-30. Igualment, enfront d'una Berta exageracio teorica de la critica que aplica es-

quemes molt rigids a l'analisi formal de les comedies aristofaniques, vegeu B.

ZIMMERMANN, Untesuchungen zur Form turd drantatischen Tecbnik der Aristophanis-

chen tiornodien, 3 vols., Hain, Konigstein/Ts. 1984-1987-

19. Cfr. C.F. Russo, Aristo/ane autore di teatro, Florencia 1962, p. 360.

20. Cfr. vv. 253-322, a proposit dels quals 1'escoliasta adverteix que son tetrametres iambics

catalectics. Citem els escolis a partir de l'edicio de M. CIIANTm', Scholia vetera in Aristo-

pbanis I'liaum [= D. HOLWERDA (ed.), Scholia in Aristophanem III41, Groninga 1994, i

que indicarem a partir d'ara en el nostre text amb 1. Pel que fa al passatge de referen-

cia, vegeu, doncs, ' ad 253, p. 54.
21. Fntre els versos 321 i 322, desprOs del 626, del 801, del 958 i del 1096. El que hi ha

despres del viers 1170 es una addicio de Bergk, i despres del 771 la indicacio es de

xoµµa'tov XoQov. Sobre la possible divisio en cinc actes tamhe de la comedia antiga,

vegeu A. 11. SOMMERSTEIN, Act Division in Old Comedy-, GIGS 31, 198-4, pp. 139-152, i la

critica do R. HAMILTON, "Comic Acts, CQ -tl, 1991, pp. 3-16-355.
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,,Oh vosaltres, que tantes vegades heu menjat la mateixa farigola que

el meu amo / homes amics, companys del dem i enamorats de fei-

nejar, / vinga, de pressa, afanyeu-vos, que no es moment

d'entretenir-se /, ans esteu en aquella ocasio en que cal ser presents i

donar un cop de ma,, (vv. 253-256).

Aixi mateix, quan el corifeu expressa la intencib de ballar de satisfaccib

(,que n'estic de joins i complagut! com vull ballar / de joia!, vv. 288-289),

si son vertaderes les paraules de Carib, es a dir, que tots seran rics (v. 285),
es 1'esclau qui dirigeix la dansa i el cant (vv. 290-315), que to poc a veure

amb el contingut de la comedia, ans es -com expliquen els escolis22-

una parodia del ditirambe Galatea de Fil loxen de Citera, on es presentava

el Ciclop Polifem enamorat de la nimfa i fent sonar la lira, com reprodueix

Aristofanes amb el mot 6Q£ii6vEXo -una onomatopeia pel so de les cor-

des de l'instrument- que, alternativamet, apareix en boca de Cario (v.

290) i del cor (v. 296). I es encara Cario qui atura la dansa i el cant satiric,

bo i recomanant al cor d'emprendre alguna altra activitat («pero, au, vinga,

ara ja deixeu-vos de bromes / i dediqueu-vos a una altra cosa», vv. 316-

317), perque ell, com correspon a un bon esclau de comedia, vol rampin-

yar d'amagatotis la carp i el pa de 1'amo (vv. 318-320).
El cor en el seu conjunt no torna a intervenir, tot i que en diversos mo-

ments es interpel•lat i, per tant, resulta inequivoca la seva presencia. Tals
interpel-lacions, tanmateix, no son contestades pel corifeu, sing per algun
altre personatge, de manera que 1'activitat del corifeu es ben exigua des-

pres del vers 331 quan respon, amb fermesa, a 1'exhortaci6 de Cremil per-

que col•labori en la salvacio del deu:

«Anim! Et semblara que veus Ares davant teu, quan em miris, / car

seria ridicul que per tres obols / ens empenyessim cada vegada que

hi ha assemblea / i, en canvi, jo permetes a qualsevol prendre'm

Plutos en personae (vv. 328-331).

On Plutos, evidentment, significa diner comptant i no una prosperitat o

benauranca mes generica, com s'indica en altres moments de la comedia.

El corifeu interve breument en el debat -que, d'altra Banda, renuncia a

presentar- que enfronta Cremil, assitit per Blepsidem, a Pobresa, per tal

d'exhortar-los ,a dir alguna coca savia, amb la qual pugueu veneer-la, /

contradient els seus arguments, sense fer-li cap concesio,, (vv. 487-488). La

intervencio del corifeu potser serveix aqui nomes per a marcar un canvi

formal, ja que fins aqui (vv. 415-486) el debat, mancat de 1'estructura metri-

ca habitual, s'havia sostingut en trimetres iambics, mentre que el breu

22. Cfr. X ad 290, pp. 90-92.
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xop taT1ov del corifeu, ,de dos o tres versos, mai no arriha a quatre^,", sig-

nifica l'inici dels tetrametres anapestics catalectics que donen forma a la

segona part de 1'enfrontament entre Cremil i [TrvLa. Aixi mateix, es curiosa

la glossa de 1'escoliasta, quan es refereix at vers 487 en termes de parahasi,

,car el poeta sembla exercitar la reflex i() "2 1 .

Ws endavant, el corifeu dialoga, tambe hreument, amb Carib, quan aquest

torna per anunciar la guarici6 de Plutos GQuina sort teniu!, que n'heu estat

de benauratsh,, v. 629), i Ii demana que expliqui la bona noticia de la que

semhla missatger. L'esclau I'anuncia aqui amh concisi6 i nomes es refereix

a 1'extraordinaria felicitat i sort del seu arno,pero sohretot de Plutos ma-

teix, car de cec corn era, / ja s'hi veu i Ii brillen les ninetes dels ells, / des-

pres d'ohtenir el favor d'Asclepi guaridor i favorable,, (vv. 63-i-636), tot

acahant les sever paraules amb dos versos que Aristofanes ha pres del Fi-

neu de Sofocles". El corifeu respon a l'anunci amb un to tragic: ,aclamare

el de bons fills i / gran llum per als mortals, Asclepi,, (vv. 639-40), represos

ara de 1'Orestes d'Euripides26. Tanmateix, tot seguit surt a escena la muller

de Cremil i es ella, en realitat, la que sembla assumir el paper testimonial

del corifeu, puix que Tunica justificaci6 de la seva presencia en la comedia

es per a escoltar passivament el relat de la curaci6 de Plutos que, amh tota

mena de detail, fa Cari6, nomes interromput per esporadiques assevera-

tions o preguntes concretes de la dona, corn ara (^N'hi havia d'altres que

pregaven el deu?,, (v. 664), o he 4 el deu, no us venia?,, (v. 696), o be ^(Que

n'es de savi i arrant de la ciutat, el deu!" (v. 726), o be ,Oh, deus amics!,' N.

734); laconiques acotacions del personatge femeni que fan progressar el

relat del servent per tal que no sigui nomes un monoleg.

Tornem, pero, al corifeu, a qui corresponen, mes endavant, els versos 962-

963. Despres de l'escena entre l'home just, Cari6 i el sicofanta, i del corres-

ponent interludi -XOPOY consta entre els versos 958 i 959-, apareix

en escena una Bona vella que demana "als veils amics- (v. 959), si ha arri-

hat a la casa del nou deu sense equivocar el cami. La vella ve a escridassar

Plutos, perque abans ella mantenia a sou un home just, jove, per tal de ca-

sar-s'hi, pero ell, tin cop enriquit pel deu, l'ha deixada`-. En acluest cas, la

resposta del corifeu no esta mancada d'ironia, preludiant, d'alguna manera,

el to de 1'escena que seguira, en la qual, tanmateix, no torna a intervenir.

Primer, el corifeu li assegura, a la vella, que es troha a la porta de la casa

que huscava (v. 962), pero el vers segOent anuncia el sarcasme i la hefa de

23. Ibidem ad -t87, p. 91.

24. Ibidem: a87c napa(iaats• 6 yae atotr)iiw boxct TO OXEErµa yuµva^Ety.

25. Cfr. Sof. fr. 710 R.4nr. D'altra banda, el terra de Ia ceguesa del deu Plutos ja apareixia a

Hiponax (fr. ^4 t D(,.), i esdevingue tin topos repres per diversos actors, especialment

pels poetes comics (cfr. Men. fr. 77 K-A, Atli. XIII 567 f).

26. Or. 984-985. S6n fills d'Asclepi Ho6641,0oS, Mauemv, 'Iaowv, IlavaxEta, `YyEia, els

noms dels quals ban estat creats a partir del fet (Iue tots son sanadors i clue ofereixen

remeis,, segons justifica l'escoliasta (I ad 636, p. 111).
27. Cfr. P. Gomtz, -El frigi del mimiamb V d'Herodes', Roca 6-7-8, 1992, pp. 71-80.



94 Pilar Gomez

que sera objecte la dona tant per part de Cremil coin del seu Jove ,gigolo,
que tot seguit arribara: ,Oh fadrina, car la teva pregunta es plena de forca
jovenivola,, (v. 963)28.
El corifeu roman en silenci -tot i que, per exemple, al vers 1171 quan sort
a escena un sacerdot, aquest interpel-la el cor i li demana, (Qui podria dir-
me on es Cremil»?, essent, pero, el propi Cremil qui respon, «Que passa,
bon home?,, (v. 1172)- fins a la fi de la comedia, on li pertoca de fer els
dos tetrametres anapestics catalectics que tanquen la peca:

«Es convenient que tampoc nosaltres no ens entretinguem, ans re-
tirem-nos / enrera, car cal que seguim darrera d'ells, tot cantant,,
(vv. 1208-9).

Sens dubte, un segell final forca mes auster que el d'altres comedies aris-
tofaniques, si pensem, per exemple, en l'exode de Pau o d'Au,^9; potser
mes proper al sobri comiat dels Nuvols, on el corifeu nomes demana (,con-
duiu-nos fora, car per avui ja hem dansat prow (vv. 1150-1). De fet, tambe
al Plutos el corifeu manifesta la necessitat de cantar, pero aquest cant no es
produeix en escena, per tal d'acompanyar el seguici que Cremil i els seus
amics es disposen a fer, a fi de retornar Plutos on ja abans es trobava" (v.
1192), es a dir, al temple de la deessa, vigilant-hi sempre la cel-la posterior,
on era custodiat el tresor de la ciutat. Per tant, Plutos torna a ser aqui diner
comptant, ja que es identificat amb bens materials, amb el tresor de la ciu-
tat, com ara el que vigilen Lisistrata i les seves companyes;0.
La desvirtuada actuacio del cor i del corifeu sembla, doncs, prou evident.
Tanmateix, es tambe evident que en aquesta comedia no podem parlar en-
cara d'actes, pero tampoc ja no tenim escenes liriques. De fet, la comedia
no es resol al final -com es propi de la comedia nova, amb 1'habitual
happy end -, sing que l'accio evoluciona i progressa -potser si que d'un
mode peculiar- nomes fins al vers 801, on la marca d'un intermedi coral
podria, tal vegada, correspondre al floc escaient per a la parabasi, cas
d'haver-se escrit. Aquest intermedi es produeix despres d'uns versos que
Plutos i la dona de Cremil adrecen als espectadors, trencant, d'alguna ma-
nera, la ficcio escenica. Platoni defineix precisament la parabasi coin el
moment en que, acabada la primera part de l'obra, els actors es retiraven
d'escena i, per tal que el teatre no quedes buit i els espectadors sense veu-
re res, el cor, com que ja no tenia els actors com a interlocutors, s'adrecava

28. En general, les traduccions donen a cbQtxws (v. 963) el sentit de "gentilment,^ o -ama-
blement, el qual no sembla massa escaient a la colera de la vella, mentre que la idea
de ^,vitalitat juvenib va millor amb la ironia del µetQaxioxrl, perque la vella vol aparentar
jove i bella: Eta to ta6Quµµevov tov c`Qatoµov, d'acord amb 1'explicaci6 dels escolis (X
ad 963, p. 156).

29. Cfr. Pax 1316-1357, Av. 1720-1760.
30. Cfr. Lys. 254-386.
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directarnent al poble. ,Durant aquesta al-locuci6,, -diu Platoni- gels poe-

tes a traves del cor o be es defensaven ells mateixos, o be introduien afers

d'interes public" (11. 43-45).

Plutos refusa que la dona de Cremil li ofereixi en public els dons de ben-

vinguda, car es de llei oferir-los a la vora de la llar31, i tot seguit s'adreca als

espectadors no solament per aconseguir un cert efecte c6mic amb aquesta

ruptura cle l'accio, sino potser encara tambe -en la linia, diguern-ne, o

coin a record de les possibilitats que oferia la parabasi- per denunciar en

clan de burla la vulgaritat del procedir comic dels contrincants i rivals de

professio del poeta, quan tracten de guanyar-se el favor del poble:

4 a mes encara podrem estalviar-nos el retret, / car no escau a

l'instructor del cor / llencar figues i llaminadures als espectadors, /

i aixi forcar-los a riure despres,, M. 796-799)32.

Deiem abans que la dona sernblava assumir el paper del corifeu, en escol-

tar-se pacientrrent el relat de Cario, i aqui, en canvi, es Plutos qui actua de

manera semblant, corn si Arist6fanes jugues, per dir-ho aixi, amb la distri-

buci6 de les funcions dels personatges, el cor incl6s, que ha perdut fins i

tot el paper de testimoni.

La curacio de Plutos marca el punt culminant de la comedia i la consecucio

del terra unic de l'obra: la vinguda de la riquesa a les cases pobres, per6

honestes, d'Atenes. Afecta, doncs, la ciutat -corn hem vist a prop6sit de la

sortida d'escena del cor. A partir del vers 802, trobem la successi6 d'unes

escenes que il-lustren el nou ordre instaurat despres del guarirnent del den,

es a dir, precisen quina es la vict6ria de l'heroi que fa possible una nova

societat". Thiercy, en estudiar la dinamica de l'accio, distingeix entre unitat

d'accio i unitat d'interes, en relaci6 amb el personatge principal i/o amb el

terra de la comedia, i classifica les comedies d'Arist6fanes en diversos

grups, segons la dinamica de l'acci6, insistint, per6, en el fet que la data de

composicio no interfereix per a res en aquesta possible classificacio,

d'acord am]-) la goal nornes Acaruesos, Pau i Plutos presenten unitat

d'interes vinculat al terra i nomes aquestes tres obres (correspondent done

en fait a l'image traditionnelle de la corredie d'Aristophane composee de

deux parties distinctes separees par la parabase, la seconde partie etant

constituee de saynetes illustrant le triomphe du heros)".

31. Cfr. v. 795; cfr. A. PARADISO, le rite de passage du Ploutos d'Aristophane^,, Metis 2, 1987,

pp. 249-267.
32. L'explicacio dels escoliastes es ""tdv 46QTOV,, tovteatt TO ,^oeTlx6'V rt bpav,; o be, toy

4)oQtov trlV XXFvrly / yrXwta, to µrl yexoraaewµrv (f ad 796, pp. 134-135); cfr. tambe

1 insp. S,i, Pax 7+8.

33. Or. S.D. Oi,S0N, "Cario and the New World of Aristophanes' Plouus,, TAPhA 119, 1989,

pp. 193-199.
34. Cfr. P. 1'inttitcv, Arislophaue: fiction et dramaltttgie, Paris 1986, p. 180. Segons l'autor,

Cavaliers, IVdi'ols, Aits i Lisislrala presenten unitat d'accio; 6'espes (comedia de caracters
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Tanmateix, un dels problemes -o potser millor- particularitats que pre-
senta el Plutos es, de fet, si es pot mantenir encara la identificacio, indiscu-
tible en altres peces del poeta, entre heroi i personatge principal.
Es, en efecte, Cremil qui a l'inici de l'obra -com Estrepsiades als Nuvols-

es troba en el dilema de si el seu fill que, d'altra banda, no to cap inciden-
cia ni tan sols presencia en el desenvolupament de la comedia, ha de viu-
re, com ell, pobrement, pero honesta, o ha de renunciar a ser un home de
be, un home just i gaudir d'una existencia prospera, perque Cremil es con-
sidera un home pietos i just, pero certament pobre, mentre d'altres son
rics: sacrilegs, oradors, / sicofantes i pocavergonyes» (w. 30-31). Cremil,
doncs, es qui ha decidit d'anar a consultar 1'oracle, i el deu li ha ordenat de
seguir el primer home que trobi (w. 41-43), sense deixar-lo anar i conven-
cent-lo perque l'acompanyi a casa seva, una filar pobra, pero honesta de la
ciutat d'Atenes33.
Es tambe Cremil qui to la idea d'enviar Plutos al temple dAsclepi perque
s'hi vegi de nou, tot i que, de moment, obte una resposta negativa per part
del deu que exclama: ,no vull tornar-hi a veure,, (v. 114)36. Es igualment
Cremil qui s'enfronta a Pobresa en el debat de la comedia, pero es un
agon sense pes real en 1'economia de 1'acci6 i que, alhora, es planteja
contra un antagonista que nomes apareix en aquesta escena, en que Po-
bresa, molt sofisticament, vol demostrar una cosa contraria a l'evidencia i
tracta de distanciar-se respecte de la mendicitat, tot defensant que ella no
es una captaire -encara que Cremil no ho veu tan clarj'-, i fa servir com
a argument tots els heneficis que ella ofereix als homes. Cremil, pero, no-
mes es capac de ponderar-los amb una exclamacio ben ironica:

,^Quina vida tan felic, oh Demeter, acabes de descriure, / si estal-
viant i soportant fatics, res no deixa ni per la tomba!"> (w. 555-
556).

Curiosament, en 1'exclamaci6 de Cremil apareix Demeter que, segons He-
siode, es la mare de Plutos:

centrada sobre el personatge de Filocleo), Tesmojoriants (comedia d'intriga), Granotes
(comedia de caracters i d'idees) presenten unitat d'interes en sentit estricte: composades
en dues parts, cadascuna de les quals es desenvolupa sobre un argument lleugerament
distint, pero unides per un personatge. Les altres tres compostes en dos o mes actes
sobre un unic tema.

35. Cfr. M. DILLON, Jopicality in Aristophanes' Ploutos,, ClAnt 6, 1987, pp. 155-183.
36. Cfr. D. KONSTAN, Greek Comedy and Ideology, Nova York-Oxford 1995, cap. 5, ^Wealth^,,

pp. 75-90, i sobre la significacio de la curacio de Plutos especialment p. 87 i ss.
37. Cfr. v. 549: No diem que la pohresa es germana de la mendicitat?". Igualment, cfr. A.H.

SOMMERSTEIN, -Aristophanes and the Demon Poverty,,, CQ 34/2, 1984, pp. 314-333.
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^^Demeter, diving entre les deesses, pari Ylutos, / en feli4 abra^
amh 1'heroi Jasio / en un fertil camp del ric pail de Creta^^ ^Theo^.
969-971).

38. F.n una alts ocasio, afirma davant del corifeu: ^^Que soc ja per natura un home aixi en
tot, / us ho creieu i considereu que no puc dir res assenyat?^^ (w. 273-274).
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Amb el desdoblament de 1'heroi comic, ara ja no assitit per l'esclau, sin6

per ell substituit3', Aristofanes reparteix el pes escenic entre dos primers

personatges i potser tracta de construir una comedia mes variada, tot assa-

jant amb aquesta mobilitat i alternanca la tendencia a 1'episodi que acaba

reixint en la comedia posterior. Des d'aquesta perspectiva, per exemple, el

debat de la primera part podria entendre's, de fet, corn una escena mes

que nomes il-lustra, en aquest cas, la situacio abans dels guariment de

Plutos. I encara podriem dir que, a la segona part de la peca, Carib es pre-

sent en les escenes que potser son mes significatives des del punt de vista

del contingut de l'obra.

La segona part de la comedia s'enceta amb un parlament (vv. 802-822) -

com si d'un nou proleg es tractes- de 1'esclau que descriu el dole gaudi

de la prosperitat, concretada en 1'elenc de bens que ara omplen la casa,

buida corn era abans, fins al punt que el fum de les abundoses carps

sacrificades 1'ha obligat a sortir, ,perque em mossegava les parpelles^ (v.

822). Les paraules de 1'esclau introdueixen la primera escena per la qual

desfilen, d'antuvi, un home just (vv. 823-849), fins ara pobre com Cremil,

que vol agrair al deu tots els beneficis que li ha concedit d'enca que hi

torna a veure, amb l'ofrena de la vella tOnica i de les gastades sandalies

que Phan acompanyat durant tretze anys (v. 846)'0.

Tambe hi fa cap, a casa de Cremil, un sicofanta, un dels pocavergonyes,

corn reconeix Carib (v. 869), molt enutjat per la ruIna que Plutos li ha pro-

vocat, a ell i a tota la ciutat: ,He perdut tot el que tenia a casa / per culpa

d'aquest dew" (v. 857-858); una hisenda, sens dubte, guanyada a cops

d'injusticia i de deshonestedat, unic cami per aconseguir diners, per enri-

quir-se, a la ciutat, ja que el treball honrat i l'esforc dels atenesos bones

persones nomes assegura una misera subsistencia, pero no permet

d'omplir el rebost amb abundosa farina (v. 219): el pobre i honest, per

tant, no gaudeix ni de Plutos ni de Demeter. Si un no hi es, tambe manca

1'altra. En aquest sentit, podem recordar que tant Homer coin Hesiode es

refereixen a 1'indret on Demeter s'uni a Jasio corn un camp ,de tres llaures,,

(verb Evt TQ a6kco)'`, mentre que els companys de Cremil fan de pagesos

,,patint fatic amb resignaci6» (TaXaIJTWpouµ£vouc, v. 224), ates que 1'Atica

era dificil de treballar, perque era, com diu 1'escoli, pedregosa (JTCTQ68rlc,

p. 50).

39. Aquesta substitucio es pot veure insinuada en 1'ambiguitat, per exemple, a 1'inici de

]'escena entre Cario i la dona de Cremil, quan aquesta surt de casa, perque desitja de fa

temps quelcom de ho (ae' ay' XXetat xprl(Jtov tt; tovto yae ato0ov(J' Eye;) naXat, vv.

641-642) i s'esta asseguda dins de casa en espera -d'aquest home, que 1'escoliasta ex-

plica aixi: toutovi] tov 0cQ671ovta (I ad 643, p. 112). Sobre les connotacions i bromes

sexuals de tota ]'escena, vegeu J. HENDERSON, The Maculate Muse, New Haven 1975, pp.

138-144.
40. Cfr. A.H. GROTTON, Wreaths and Rags in Aristophanes' Plutus", CJ86, 1990, pp. 16-22.

41. Cfr. Od. V 127 i Theog. 971, respectivament.
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Amb la figura del sicofanta -anunciada ja al vers 30-, que apareix en es-
cena proferint tragiques exclamacions i acaha vestit amh els parracs i les
sandalies de 1'home just, com a simbol de la inversio produida, es fa pre-
sent, d'alguna manera, la ciutat -potser es la presencia mes activa i real
de la ciutat- i redimensiona la gesta de Cremil que podia haver semblat
limitada a una casa. Aristofanes ensenya aixi les consegiiencies de la cura-
cio de Plutos en el comportament moralment just dels homes, dels ciuta-

dans i, per aixo, contraposa, un home que ha gastat tota la fortuna en aju-

dar els qui passaven necessitat, els quals, pero, despres li han girat
1'esquena (,i ara fan com que no em veuen (v. 837) -on es clar el joc de
paraules amh la visio/no visio tambe Cie Plutos-, a un altre individu que
considera digne ,menjar" (v. 931) gracies a fer Cie delator.

L'altra escena que irnplica Cario vol il-lustrar les consegiiencies negatives

que 1'enriquiment dels homes to per als dean'-. La riquesa es suficient per
donar felicitat als homes i la resta poca importancia te, corn llegim tambe
en alguns escolis atics". Per tant, els homes que sacrifiquen per Plutos -
com li explicava Cremil al deu N. 143)-, per obtenir hens, ara ja no cal
que facin sacrificis als deus que, doncs, passen gana.
Hermes, el deu de la sofistica, de l'elogiiencia i de l'engany, si conve -i
recordem que, al principi de la comedia, Cremil incloia els oradors entre

els malvats el modus vivendi dels guals era ]a traicio i la delacib-, arriba
disposat a qualsevol cosa a canvi de menjar. Per tant, a Cario no li costa

gaire convencer-lo perque deixi Zeus i s'incorpori al nou ordre del regne
Cie Plutos, ja Clue, quan 1'esclau li demana si Ii sembla cortes (a(JTEIov, V.
1150) desertar, la resposta d'Hermes es contundent: ,Patria es arreu on a
un li vagi he,, (v. 1151). El deu missatger busca aleshores ocupacions alter-
natives a les que fins ara tenia a 1'Olimp, i s'ofereix a fer de porter, de co-
merciant, d'estafador, de guia, fins que 1'encerta coin a (deu agonal',
(EVUythvtoS, v. 1161) en els concursos musicals i gimnastics que a Plutos li
sera escaient d'instituir.
El canvi d'amo es presentat en termes de desercio (TwTo to7 Eiv, v. 1150),
ja que Zeus ha estat considerat al llarg de tota l'ohra corn un enemic de
Plutos. Per em eja, el Cronida l'orba dell seas tills, quan Plutos el va ame-
nacar de visitar nomes ,els homes justos, els savis, els honrats' (v. 89), i ara
encara to por de ser destruit pel deu amh un cop de llamp (v. 120), com

i2. 'I'amhe per als sacerdots, pero es Cremil a qui el sacerdot de Zeus exposa la seva
dissort (vv. 1171-1196). El sacerdot, que viu de les ofrenes, es potser tin dels «sacrilegs..
denunciats per Cremil al viers 30.

43. Cfr. Atli. XIV 694 e-f. El primer dels escolis, es chat tamhe per Plato (Goig. 451 e) i el
segon es la burla que en feia, segons Ateneu, el comediograf Anaxandrides en el Tresor

.(fr. 18 K-A).
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tambe va occir-li el pare, Jasi6, en saber que s'havia unit a Demeter: els

deus son implacables ,i mes que altra cosa gelosia"'.

La decisi6 que prep Hermes de servir ara un amo mortal culmina la po-

lemica contra Zeus, en la mesura que aquest deu representa un ordre ob-

solet d'enca de la reinstauracio de Plutos en el Hoc que li pertoca, gracies,

a mes a mes, a un altre deu tambe victima de 1'enveja de Zeus, es a dir,

gracies a Asclepi, i la salut es -diu 1'escoli atic- ,el millor per a 1'home

mortal, / el segon be, la bellesa / i, el tercer, enriquir-se sense frau °.

Aquesta hostilitat envers 1'ordre olimpic no es nova, certament, a la

comedia d'Arist6fanes ni, en general, a la comedia antiga. La pacifica re-

bel-li6 dels herois comics, per tal de fer possible un nou projecte de vida

-novetat, pero, que sovint significa tornar als origens-, passa moltes ve-

gades per 1'atemptat contra la sobirania divina tal corn es exercida per

Zeus, que nomes protegeix i promociona els malvats, els delinquents, que

nomes fa possible la guerra i la discordia i la pau s'ha de trobar per altres

camins, que fa la ciutat invivible i, per tant, cal fundar-ne una altra. Des-

tronar Zeus forma part de la idea que mou 1'actuaci6 de 1'heroi. Idea, en el

sentit que explica Carriere`'6, coin a resposta a una hipotesi (que passaria

si....), a una dada imaginaria, diguem-ne, sobre la qual la comedia cons-

trueix un m6n de felicitat, magic, imprevisible, pero logic.

Per aixo, els Titans anomenats UXOUTOi que integren el cor de la comedia

homonima de Crati, encadenats per Zeus sota terra despres de destronar

Cronos, arriben a la ciutat d'Atenes, quan el poder tiranic de Zeus ha estat

destruIt i governa el poble (fr. 171, 23 K-A), cercant-hi un germa, veil i fe-

ble (ataXatov / (ja0p6v, vv. 26-27) -desamparat, potser, corn Plutos quan

el troben Cremil i Cari6'- per a verificar si la riquesa es possessio

d'homes justos (vv. 69-70). Els Plutoi de Crati, corn els baiµov£S

1LXouTo66Ta1 hesiodics (Erg. 121-126), arriben a la ciutat atica per restaurar

la prosperitat i la justicia de 1'edat d'or, quan «la divinitat els concedia es-

pontanis els bens,,, tal corn fa Punic vers del fr. 172 K-A de Crati.

Una curia existencia refereix tambe Cari6, quan elenca corn es ara, despres

de la guarici6 de Plutos, la casa de Cremil, i no manquen tampoc els metalls:

4a pastera es plena de farina blanca, / i les amfores de vi negre i

aromatic. / Tots els mobles, d'or i de plata / els tenim atapeIts,

quina meravella! / El you es a vessar d'oli; les ampolles / s6n cu-

rulles de perfum, i el terrat de figues. / Totes les vinagreres, els

plats i les olles / s'han tornat de bronze. Les safates greixoses on

posavem el peix, / ara es pot veure que son d'argent. / De sobte

44. Cfr. Homer , od. V 119.

45. Cfr. Ath. XIV 694 e.
46. Cfr. J.C. CARRIERE, Le carnaval et la politique, Paris 1979, p. 86.

47. Cari6 refereix al cor que l'amo ha arribat amb un vell 41ard6s, geperut , miser, arrugat,

calb, desdentegat / i, pel cel , tree que fins i tot es capat. (vv. 265-267).
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la xemeneia se'ns ha tornat d'ivori, / i els criats juguen a parells i

sonars / amh monedes d'or..... (vv. 806-817).

D'aquesta felicitat primigenia, tots en poden gaudir a la fi, llevat del perso-

natge que represents els aspects negatius de la ciutat, el sicofanta. Encara

Eubul -comediograf del segle IV que segons la Suda (=Testier. 1), lirnita-

va la comedia antiga i la mitjana- en 1'obra intitulada 'O? 3La, es a dir, Fe-

licitat, presenta Atenes corn a seu de benauran^a, car tot s'hi pot comprar

(fr. 74, 1 K-A). L'efecte c6mic, pero, neix de contraposar el que cadascun

dels dos personatges que intervenen, considera simptoma de felicitat. Per a

on, Atenes es el paradis, perque horn pot trohar-hi figues, rairns, raves, pe-

nes, ponies, roses, nespres, met, cigrons, calostre, quallada, murtra, jacint,

xais; per a laltre, en canvi, el que horn hi compra son heralds, testimonis,

judicis (o sentencies), urnes, clepsidres, lleis, acusacions...

Per acabar ara el nostre recorregut pel Plums d'Arist6fanes i despres de re-

llegir alguns versos que ens han sernblat mes significatius per al nostre

prop6sit -els quals no son, certament, els unics-, potser podriem consi-

derar que el poeta no renuncia definitivarnent a deterrninats ternes i mo-

tius, si, pero, que tal vegada prova de presentar-los d'una altra manera. En

aquest canvi d'estil -ens hem referit en diversos moments al terme

TpoJtov-, hi to alguna cosa a veure la transformacio formal de la comedia,

condicionada, en bona part, per factors aliens al teatre, pero no va descar-

tat que la reforma coreutica que afecta el Plutos interpretes ja una situacio

artistica que donava menys importancia al cor. Aixi mateix, aquesta trans-

formaci6 formal de la comedia, per exemple, tamhe amb una drastica re-

duccio dels atacs i de les referencies directes de tipus personal -lluny,

doncs, de l'ovoµaoTi xw t Ely que vincula aquest genere dramatic a la

tradicio iamhica-, facilita el cami cap a un proces d'aplicacio mes generica

dels conceptes expressats, cap a una certa ahstraccio: la riquesa es figura

mitica, pero tamhe diner comptant i, alhora, un conjunt de hens que defi-

neixen un model de vida. Passar de la censura oherta a l'al-lusio indirecta

pot tenir una incidencia de tipus etic i moral: la critica i el blasme no van

contra un individu, sing contra el que aquest individu fa o representa.

11-lustra, doncs, un r16og, un caracter i, per tant, aspira, d'alguna manera, a

ensenyar, a esdevenir tota ella faula, model exemplar.

Tal vegada per aixo, el Plutos, encara que mancat de la forca lirica d'altres

comedies aristofaniques, fou 1'obra mes popular del poeta en 1'antiguitat tar-

dana, ,an age which was really repelled and bewildered by the Old Comedy),

--escriu Murray- 4ound the Plutus less offensive than any of Aristophanes'

earlier plays, less unintelligible, and, in fact, less unlike Menander,`.

48. Cfr. G. MURRAY', Aristophanes, Oxford 1933, pp. 210-1.
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Aristofanes, tanmateix, continua manifestant-se un hon observador de la

societat contemporania, capac de fer que aquesta societat sigui encara oh-

jectiu i beneficiaria de la seva visio comica, no ja a traves del pohle com a
cos politic ni tampoc encara dels individus en la seva privacitat, sing sim-

plernent a traves del coma de la gent, i potser n'es una prova que un espe-
rit com Llucia va treure molt del modest Plums per escriure el seu TimO, on
desfilen diversos personatges directament portats d'aquesta comedia.


