
Els cabells i les barbes dels Euboics (Dio do Prusa, VI1 4)

Francesca \Icstrc

Id narrador de I'Euboic,' despres de naufragar en els esculls de 1'illa d'Eu-
bea, troba un home, un cacador per 1'aspecte i la indumentaria (dito rfc 6-
YEW; xai rf; crroX.ijc), els cabells i les barbes del qual son descrits en compa-
racio amh els dels Abants Is mes antics habitants de l'illa-,2 segons el
propi I lomer. `
Al cataleg del llibre segon de la Iliada, en efecte, son citats els Abants, habi-
tants i senvors de Calcis, Eretria, Histiea, Cerint, Caristos i F.stira -ciutats
eulx)iques-, clue s'embarquen cap a Troia sota el comandament d'Elefe-
nor, fill de Calcodont i descendent d'Ares. Les caracterfstiques homeriques
d'aqucst poble son la velocitat (Sooi), la bel•licositat ardent (aiXµrjrai u:µaur-
rcS... 80up1>xaq prj^cty 8niwv) i una peculiar manera d'anar pentinats (ortttcv
xottou)VrcS) (vv. 542-544).
I.'escoli, clue no s'entrete gaire en aquest detall, explica que tenien els ca-
bells Ilargs per la part posterior del cap i que aixo es signe de coratge: ra o-
rtiOO u pry r^c xc(paJXi'S xoµci)vrcS &vSpciag Xapty• i6tov & rouro rljc rurv Eu-
(ioc`,tuv xoupas, to o>ti t cv ras rpIX f3a8cias FXctv.a Certament, el significat
de les dues paraules que hem trobat a la Iliada sembla apuntar cap a aquest
sentit: xop-w vol dir tenir cabells, tenir-los llargs, en el sentit d'haver-los
deixat creixer; 6nt8cv, d'altra banda, es ]'adverb] amb sufix de procedencia

I. Dionis Prusaens,s quern uocant Chrysostomum quae extant omnia, edidit J. von ARN!Ni, Berlin 1893,
reed. 1962, Oratio VII. De Venat., vol. 1, pp. 189-219.

2. Cfr. TiIIUI., Dictionnaire d'Homire, Paris 1841, s. u. 'A(3avtf:y.
3. M. 11536-545.

4. fr. Schol. AD, in If. I:RBsi: (ed.), Stholiagraeca in Homeri Iliadem, Berlin 1969, vol. 1, p. 301 s;
cfr. tambe schol. D: rx iiniam Wept)- tpiyac 13a8siac (Xciv A. (ibidem).
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-8rv, relacionat amb onirw, darrera, endarrera, i contrari de itpocsw.' Es a

dir, tenien els cabells ilargs pero els creixien, 'se'ts allargaven', des del da-

rrera; la qual cosa fa pensa.r mes que no en una trossa, en una `cua de ca-

vall' o similar, que engloba tant la idea de xoµaw Is cabells en Ilur llar-

gada- i d'6m8rv, des de la part posterior del cap.')

Interpretacio, aquesta, que sembla mantenir-se amb el parallel d'Ilerodot

IV 180, quan compara el pentinat dels Maclis (ta ortiaw xoµ(i)Cn tug xF-

(paa.lS) amb el dels Ausis (ta Entpo68F).- Altres parallels, pero, tot i no

contradir tampoc aquesta suposicio, n'il•lustren la, diguem-ne, realitzacio.

Es tractaria, mes que d'uns cabells recollits cap al darrera en una cua, d'una

cua sf, pero amb la part del davant rapada o, en tot cas, els cabells del da-

vant tallats molt curts.

En efecte, Plutarc, a la Vida de Teseu V, explica que el fundador d'Atenes

va anar, al moment del pas de la infantesa a l'adolescencia, segons el cos-

turn, a Delfos a consagrar la seva cabellera al deu, pero nomes n'hi oferf

una part, la del davant (Exeipato 6E tfg xc(paa.rjg to ltp6(y8FV povov), 1 es

queda pentinat a la manera com Ilomer diu que anaven els Abants: wrncp

"Oµqpog E(pri tong °Al3avtag. Plutarc, sense citar les seves fonts, explica des-

pres que els Abants foren els primers a adoptar aquest pentinat per una rah

guerrera, practica: com que eren guerrers ardents i practicaven la Iluita cos

a cos, de molt a prop (&yXEµaxot), amb les mans (Fig xcipag 6)86a6at toig E-

vavtiotS), els convenia, cis era practic, que els cabells no cis vinguessin cap

endavant per tal que 1'enemic no s'hi pogues agafar, Pent-los trontollar:

ortwg ouv PI) itapEXotuv Ex t(iwv tpixwv avtiXgyty tog rtoXFµiotg, ancxFipavto.

De la mateixa manera que, segueix Plutarc, Alexandre -prenent nota del

detail practic- ordena als seus generals que fessin afaitar les barbes als ma-

cedonis."

Estralxi, per la seva banda, en parlar dels Abants i del seu senvoreig origi-

nari sobre Eubea, segons el propi Homer, que no en descriu d'altres amos,

diu que Aristotil ens informa que cis Abants eren procedents de Tracia i

que, sota el comandament d'Abas, poblaren I'illa 1 els seus habitants s'ano-

menaren aixf, Abants ((pt36i 6' AptatoTWIg ES Alias tuc Owxtxljc Opaxas

opprjkvtag Enotx>>cra.t tily vitov xai Enovoµocaat Al3avtag toffs i.Xovtag

at)trjv, X 445). Curiosament -i potser no casualment- trobem tambe a

Homer (II. IV 532-533) una referencia als cabells dels Tracis:...r<Fpicrtrjcrav

yap Etaipot / Opiixcs axpoxopot... Es cert que l'adjectiu axpoxopoi no es

exactament I'orttftv xoµowvtcg, pero si ens fixavem en el sentit etimologic

5. Cfr. Llnul [I.I. Sc orrJONLLS, s.u. xoµ&w i s. u. orzioty; cfr. L. M. s. uu.

6. Cfr. pcl significat de xoµ&w, Herodot 11 36, a propose dels costurns peculiars, en aquest aspec-

te, dels egipcis.

7. Aixo es, els Maclis, corn els Abants d'Homer, i els Ausis a I'inreves, amb una altra mena de

cabell recollit cap endavant o potser un gran serrell.

8. Partint del pressuposit, logic i facil d'entendre, que les barbes sbn tambe cabells a la part de

davant i floc perill6s on pollen agafar-se els contrincants. Cfr. mes avail, a propose de les bar-

bes.
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d'aquesta paraula, potser hom podria afirmar que no son expressions tan

desiguals: en tot cas, ambdues comparteixen la imatge de la cara i el front

lliures de cabells, estant aquests recollits al darrera o al capdamunt del cap.

F.l mateix l;strabo, una mica mes avail (X 465), explica que segons l'histo-

riador euboic Arquemac, els Curetes varen instal•lar-se a la ciutat de Calcis,

a Eubea, i que, havent de Iluitar constantment contra els de la plana I,elan-

tina, varen decidir rapar-se la part del davant dels cabells i oiuc ;v xoµtily-

taS yrvt (78at, no fos que els enemies poguessin agafar-los gels cabells i fer-

los caure (Ertt;tbii of no2eµtot ti'ic xopq; Fbpattovto ttjg i pnpoo cv xai xa-

rI`.(snwv autoic). 1, afegeix Estrabo, es per aquesta xoup& clue se'ls anomena

KouprltcS (Sto xai Kouptjtas dno ttjS xoupdS x7<rfivat).`>

Pel que fa a la intel•leccio d' o ru cv xoiowvtcc en Homer i en aquells antics

que es basen en la referencia homerica, sembla que no hi hagi un gran pro-

blema. "' Cal entendre, doncs, que aquesta es caracterfstica distintiva dels
Abants, aixf com la velocitat i la rauxa guerrera; dels Abants 1 dels Euboics
en general, fins i tot d'aquells que, successivament, s'instal•laren en aquesta

ilia 1 tambe dels seus parents, els tracis. Caracterfstica que, en sfntesi, es la

que ja ha estat exposada: cabells recollits a la part del darrera -siguin reco-
llits convencionalment, siguin rapats a la part del davant- amb finalitat

practica per a la lluita; la qual cosa fa suposar unes cares lliures de cabells

molestos i, per tant, tambe de barbes, per la mateixa rao; rao que cal posar,
aleshores, en connexio amb la dada a proposit d'Alexandre i els macedonis.
No es, a parer nostre, encertat, de mes a mes, atribuir a homer res que no
sigul la pura descripcio de la peculiaritat i diferencia dels Abants respecte
deis altres aqueus, sense que calgui atribuir-li un judici de valor sobre 1'as-
pecte, endrecat o no, dell guerrers comanats per Elefenor.

A Dio de Prusa, tanmateix , hi ha forca judicis mes, tant pel que fa a la
comprensio de la dada d ' l lomer com a la seva intencio.

Dio vol deixar clar, d'entrada , que el cacador que el narrador troba a

l ;ubea despres del naufragi no to res a veure, pel seu aspecte, amb aquells

Abants -potser avantpassats seus- que Homer descriu quan varen anar a
Troia. I no nomes fa una cara hen diferent, el cacador , perque no duu
aqucll estrany pentinat -questio nomes tangencial en ella mateixa- sing

^. (. In tamlx, sobre la informacio d'I'strabO, G. S. KIRK, The Iliad: a Commentary, Cambridge

university press 1985, vol I., pp. 204-205.

10. Cal examinar algunes traduccions significatives, on sembla, tanmateix , que la cosa no queda

massa clara, almenys, pel que fa a la realitzacib concreta del pentinat . Cfr., per exemple: Home-
ri Carmina et Cycli epici religuae, graece et latine, Paris (Didot) 1862: aoccipite comantess; J. Pt R
A'ls, I.ondres 1891: along-haired behind>>; M. Cfs;AR(>TI'I, Napols 1914: schiomati di dietro>>;

it. Ri i'i., Tunic 1961 <<die Schopfe im Nackens; I:. 1.:\SF.RRI, Paris 1965: «aux cheveux

longs derriere la tete>>; A. T. NIL RRAI', l.ondres-Cambridge 1971: <<with hair long at the
hack; M. BA A,( 11, Barcelona 1971: oamb forra a la nucas; P M,\%oN, Paris 1972: «aux che-
veux longs sur la nuquea; M. 131:1x, Barcelona 1978: «amb els cabells coil avail)).
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perque aquest home, a diferencia d'aquells, es endrecat, polit, d'aspecte sa-

ludable, normal, en una paraula; per aixo empra Dio l'adjectiu uytf " com a

predicatlu de xuvrly rr1v. Un home, doncs, un cacador, per la indumentaria

i l'aspecte -sense mes precisions-, endrecat 1 polit, amb un acusatiu de

relacic: to yi;vrta, pel que fa, concretament, a les barbes en elles mateixes o

he al mento, Iloc on creixen aquestes. Deduim, doncs, a partir d'aquestes

primeres precisions de Dio (xuvnyt`.trlv... to yCVrta i:yttj), clues questions de-

ferents: en primer floc, que aquest era un euboic endreCat, per oposicio als

Abants homerics -d'acord amb la manera com Dio interpreta Homer, es

clar- que no eren tytd;, ni endrecats ni pouts ni d'aspecte saludable; en

segon lloc, que aquest cacador euboic cluia barba, una Barba endrecada

tambe, per oposicio no nomes al fet anormal que els Abants no en dugues-

sin, sing tambe a l'aspecte poc saludable que uns homes guerrers que no

s'afaiten gaire sovint, pero tampoc no es drixen creixer una barba llarga,

devien presentar.' '

De les barbes 1 de l'aspecte endrecat o no, saludable o no, dels Abants, I co-

mer -sigui recordat de passada- no en diu absolutament res, com hem

apuntat; ni I lomer ni la tradicio que hi recolza.

Doncs be, l'euboic de Dio, a mes d'esser d'aspecte endrecat i saludable i de

dur Barba, porta tambe una cabellera, ni deixada ni impropia o vulgar:

xoµowra of) (pauXwc of&F ayrvvo)S, com deixada i impropia o vulgar devia

esser aquella FSOntoBrv dels Abants, car el fet d'esser of) tpauX og oube a-

ycvvuhS es el contrari de [xoµwvta] E^6int68cv, segons hom pot deduir, es

clar, de la descrlpc16 de Dio de Prusa. Es a dir, el mot 6nt8rv homeric re-

collit per £46in cv a Dio, significa per a aquest darrer, com a adverbi de

xoµo>vra (aixf com ottt8cv del xoµowvtcS de la cita homerica), una manera

de pentinar-se tpauXws i ayFvv6;. No nomes, pero, ho significa per a Dio;

car aquest, de fet, enten que el propi Homer tambe ho considera aixf. En

efecte, segons Dio, Homer en descriure els Abants ortt8rv xoµowvtrc se'n

burlava i els ridiculitzava: oiouc F1ti -Utov °Oµr1Poc tpr rnv a8riv Ef'(3oiac,

axth ttwv, eµoi 6oxriv, xoci xatayrktiw on thv aX;,wv 'AXaov xaXtS cXovtwv

or i:s tjtnnouc i:xottwv.

Dues son Ics observacions a fer, en darrera instancia, un cop llegit tot el

passatge, que s'afegclxcn a les ja exposades.

Primera: entre els aqueus n'hi havia de hen pentinats, correctament, alme-

nys, o be, normalment, 1 n'hi havia uns altres anormalment pentinats, que `no

ho duien be aixo de la cabellera' (es a dir, per oposicio, caldria entendre:

ttov Ef)13ot`wv of) xa2 ws / xax) EXovtwv). I segona: la rad concreta de l'a-

normalitat que exposa Dio, es, a saber, que E^ rj.fcsouc sxoµwv; o sigui, que

anaven mig pentinats o, mes concretament, que nomes duien la meitat de

11. Cfr. LIDDI.i.-S( ( ) 1-1 JONt:S, s. U.
12. Cfr. la traducci6 de J. W. C(n1 xIN a Dio Chrysostom , Discourses , vol. 1, Cambridge, Mass.,

(Loch Classical Library) 1961, p. 289: «he wore a beard on his healthy face...)).
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cabells esperables, tant si es pel fet que nomes els duien per la part poste-
rior del cap -i sembla que aquesta es la dada mes apun-
tada- com si es pel fet que tampoc no duien barba -essent xouaw un
verb que, ocasionalment, pot portar com a complement to yi vetov, la bar-
ha.'

L'n consegiiencia, cal deduir que tenim aquf una interpretacio d'Homer per
part de Did; pero no es una interpretacio de caire `filolbgic' amb l'objectc
d'aclarir un passatge homeric, sing que, mes aviat, es tracta d'una lectura
-o d'un record de lectura- manipulada, utilitzada al servei d'allo que Did
vol deixar clar, per damunt de tot: ]'aspecte endrecat i comme itfaut del caca-
dor d'i ubea.

Dio de Prusa al seu discurs VII, I'Euboic, descriu una utopia: la forma de
vida utbpica que menen el cacador en questid, la seva famflia i els seus
amics, a una part despoblada de l'illa d'Eubea. Aquesta gent son, per a Did,
perfectes: Iliures de totes les convencions de les itoa.Et; de la seva epoca,
viucn completament xata (purv, la natura 1 Ilur propi treball fan que s'au-
toabasteixin. La Ilibertat -respecte dels vouot i adhuc de les tradicions-,
la natura amb la seva riquesa, si hom hi esta d'acord 11 la treballa, 1 la tran-
quil.litat, la pau i la soledat son caracterfstiques fonamentals d'aquest genere
de vida utopic.
Pel que fa al mode de la narrac16, Dio adopta, en aquesta obra concreta-
ment, la tendencia assagfstica caracterfstica de la prosa discursiva de I'epoca
imperial de la literatura grega. L'element cabdal d'aquesta tendencia litera-
ria consisteix en ]a interferencia constant de l'autor, del seu pensament, de
la seva opinio, en alto que conta. No hi ha, per tant, cap norma a seguir ni
es pensable ]a submissid a cap regla si no es tracta de les que el propi autor
s'imposi; i sol imposar-se, nomes, I'obligacio de trobar alguna refercncia als
antics, als classics, que -ni que sigui agafant-la de biaix- confirmi allo
que I'assagista preten d'explicar o de demostrar."
I'In el passatge que ens ocupa, aixo es, aquell on es fa esment de l'aspecte
endrecat i acurat del cacador per oposicio als antics euboics, amb refercncia
homerica inclosa, tenim una bona mostra dels dos aspectes esmentats: I'ex-
pressio de l'opinid del propi autor pel que fa a l'aspecte que hom enten per
endrecat o al contrari, 1 la refercncia-manipulacio ad Aoc d'un passatge ho-
meric. Tot plegat al servei de 1'objectiu principal de Dio de Prusa en aques-
ta obra; tot plegat, fins i tot la lectura ben original que fa d'liomer; i sort,
encara, quc en un moment de la seva explicacid, diu Dio: i poi Soxciv!

13. (:fr. Xenofont, Banquet 4 .28:... npiv xv ro yeveiov rn xopa?.n oµoiouy xo I1 "v.
14. Cfr. el capitol dedicat a I'Euboic per F. Mf-STRi[, Problematica delsgineres literaris a 1ipoca roman.

I. assaig (1'esi doctoral inedita ), Barcelona 1985, pp. 400-431.


