
Qüestions sobre Melamp

Montserrat Nogueras

Melamp, «l’home dels peus negres», passa per haver estat el més antic dels
endevins mítics i, com s’esdevé amb tots els personatges que s’han anat trac-
tant al llarg d’aquest cicle sobre Savis i poetes1, és un riu de dades que arros-
sega elements d’èpoques i d’indrets diversos. No cal dir que els estudiosos
han trobat en aquest curiós personatge un bon camp per espigolar motius
d’aparença arcaica, els quals s’han integrat en interpretacions que passen pel
xamanisme2, la iniciació de nois3, la iniciació de noies4... fins i tot s’ha parlat
d’un Melamp theos patroos d’Egostenes a Mègara5. El cabal de notícies sobre
Melamp ha generat, com és natural, un segon riu no menys vigorós d’estudis
i d’interpretacions6, que jo mateixa em faig culpable d’engrossir amb el pre-
sent article. La meva, però, serà només una petita contribució, en la qual,
lluny d’estendre’m sobre totes les controvèrsies suscitades a propòsit del per-
sonatge, només em proposo de revisar un parell de qüestions en què m’ha
semblat que es podien introduir algunes puntualitzacions.

1. Agraeixo al Dr. Jaume Pòrtulas el fet d’haver-me donat l’oportunitat de presentar el meu
treball en aquest cicle i de publicar-lo després, així com els seus bons consells. Dono tam-
bé les gràcies a la Dra. Mª Teresa Clavo, que ha tingut la gentilesa de llegir-ne les succes-
sives redaccions i comentar-me-les. Finalment, agraeixo al Dr. Xavier Riu la seva paciència
i comprensió, per haver hagut d’esperar una versió definitiva que jo no acabava mai d’en-
llestir.

2. Es pot llegir un estudi sobre l’aspecte xamànic de figures afins a Melamp (en concret, Àba-
ris de Crotona, Aristeas de Proconnesos, Hermòtim de Clazòmenes i Empèdocles d’Agri-
gent) en l’obra ja clàssica d’E.R. DODDS, The Greeks and the Irrational, trad. esp. Los griegos
y lo irracional, Madrid 19896, pp. 138-9. Sobre Melamp en concret, cfr. W. BURKERT, Struc-
ture and History in Greek Mythology and ritual, Berkeley-Los Angeles 1979, pp. 86-87. 

3. Cfr. K. DOWDEN, Death and the Maiden. Girl’s Initiation Rites in Greek Mythology, Londres-
Nova York 1989, pp. 99-100.

4. Cfr. K. DOWDEN, op. cit. nota anterior, esp. pp. 102-5 i 113-5.
5. Cfr. G. CASADIO, Storia del culto di Dioniso in Argolide, Roma 1994, p. 71.
6. Entre les quals convé destacar, per la seva solidesa, l’article d’E. SUÁREZ DE LA TORRE, «Les

pouvoirs des devins et les récits mythiques: l’exemple de Mélampous», Les Études Classi-
ques LX 1, 1992, pp. 3-21. 



El text de referència principal per a estudiar els mites de Melamp és Apol·lo-
dor7, que compon un fresc força complet i narrativament ben lligat de les se-
ves aventures, les quals es deixen destriar en tres blocs principals:

1. La iniciació: explica com Melamp aconsegueix el do de l’endevinació,
quan unes serps li llepen les oïdes i així obté la capacitat d’entendre el llen-
guatge profètic dels ocells.

2. L’aventura entre Pilos i Fílace, que és l’episodi més complex: Apol·lodor
explica que el germà de Melamp, Biant, volia casar-se amb Pero, la filla de
Neleu, el rei de Pilos. Però per aconseguir la mà de la noia, calia dur certs ra-
mats propietat d’un tal Fílac situats a la llunyana regió de Fílace. Melamp es
compromet a portar-los, però és enxampat en l’intent, així que el tanquen en
una presó. Al cap d’un any, Melamp sent uns corcs que parlen a l’enteixinat i
que comenten que hi ha una biga a punt d’ensorrar-se. Melamp demana que
el deixin sortir, i just quan és fora la presó, el sostre s’enfonsa; d’aquesta ma-
nera Fílac comprèn que Melamp és un gran endeví i li demana que guareixi
la impotència del seu fill Ificle. A canvi d’aquest favor, Fílac regala les vaques
a Melamp i amb això Biant pot finalment casar-se amb Pero.

3. L’aventura argiva: després d’aquest episodi, Melamp marxa a Argos, on el
rei Pretos li demana que guareixi la follia de les seves tres filles. L’endeví de-
mana com a recompensa una tercera part del regne argiu. Pretos es nega a
concedir una paga tan abusiva, i el resultat és que no solament s’agreuja l’a-
lienació de les noies, sinó que s’estén a tota la població femenina d’Argos.
Aleshores Pretos torna a suplicar l’ajut de Melamp, el qual exigeix en aques-
ta ocasió no solament una tercera part del regne per a ell, sinó també una al-
tra tercera part per al seu germà Biant. Acceptades les condicions, es posa fi
al col·lapse de la ciutat i d’aquesta manera el llinatge d’Amitaó s’estableix a
l’Argòlida.

Són tres episodis amb uns escenaris i unes motivacions pròpies que no impe-
deixen que el conjunt tingui una certa coherència. Una exposició prou deta-
llada d’aquestes aventures es troba també a Eustaci i als escolis a l’Odissea, i
a banda d’això hi ha un volum força important de testimonis d’èpoques di-
verses que, d’una manera o altra, fan referència a un o altre d’aquests episo-
dis. Tot plegat forma un complex trencaclosques que ofereix la possibilitat
de reflexionar sobre com es va construint el personatge en les diverses tradi-
cions i com se l’utilitza en el marc de determinats corrents intel·lectuals. 
La meva exposició consta de dues parts: en la primera desenvoluparé alguns
aspectes concernents al model d’endeví que encarna Melamp, mentre que en
la segona m’ocuparé de cert topos de la bibliografia sobre el tema que mereix
una revisió: es tracta de la relació entre el nostre personatge i Dionís.
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7. Apol·lodor I 9,11-12 i II 2,1-2. Em remeto als testimonis T3, T13 i T16 de l’apèndix. 



I. Quin model d’endeví encarna Melamp?

I.1. La iniciació de Melamp

Començaré per l’episodi de la iniciació de Melamp, que Apol·lodor explica
d’aquesta manera:

Amitaó va establir-se a Pilos, va casar-se amb Idomene, filla de Feres, i
va tenir dos fills, Biant i Melamp, el qual residia al camp; davant de
casa seva hi havia una alzina on hi havia un niu de serps; els seus criats
les mataren i ell, en recollir llenya, va cremar els rèptils però prengué
cura de les cries. Quan aquestes es van fer grans, es van posar sobre
les seves espatlles mentre dormia, i li purificaren les oïdes. Melamp, en
despertar-se ple de temor, comprenia el llenguatge dels ocells que vo-
laven al seu voltant i, aprenent d’ells, predia l’avenir dels homes. Tam-
bé adquirí l’art d’endevinar a partir dels auspicis, i, després del seu en-
contre amb Apol·lo a les proximitats de l’Alfeu, va esdevenir un magní-
fic endeví8.

L’episodi de les serps llepant les oïdes de Melamp, que expressa d’una ma-
nera tan particular el poder de l’endeví i la manera d’aconseguir-lo, es troba
narrat amb uns termes semblants en els escolis a Píndar9. Val a dir que la fa-
cultat profètica consistent a entendre el llenguatge dels ocells és gairebé ex-
clusiva de Melamp; que jo sàpiga, només Tirèsies, segons diu Apol·lodor ma-
teix, va obtenir aquesta gràcia d’Atena, com a compensació per haver-lo dei-
xat cec després de l’incident del bany10. Porfiri ho recorda així, quan posa
aquests dos noms al costat del d’Apol·loni de Tíana com a personatges ex-
cepcionals que han sabut comprendre el llenguatge dels animals11.
L’esquema d’aquesta iniciació pot ser antic i, de fet, concorda curiosament
amb certa història que es troba a l’Edda Menor, en la qual s’explica que Si-
gurd beu involuntàriament unes gotes de la sang del drac Fáfnir, després 
d’haver-lo matat, i que com a conseqüència d’això és capaç d’entendre el
llenguatge dels ocells —els quals estan parlant precisament del perill que co-
rre l’heroi12.
El motiu és semblant però el procediment no és el mateix. Apol·lodor diu
que les serps purifiquen les oïdes de Melamp. El fet de llepar evoca l’ablució,
i doncs és una forma de purificació, que anàlogament a d’altres maneres i
d’altres circumstàncies de purificació desfà un bloqueig, un estancament: en
aquest cas, es tracta de l’eliminació d’una de les fronteres que limiten la co-
municació humana: el do que obté Melamp representa l’accés a un àmbit de
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8. Cfr. T3. 
9. Cfr. T4.

10. Apol·lodor III 6,7.
11. Porfiri De abstinentia III 3.
12. Skáldskaparmál, 40. Em remeto a la traducció castellana: SNORRI STÚRLUSSON, Edda Menor,

Madrid 2000, pp. 152-153.



veus profètiques que es manifesta constantment però que resta fora de l’abast
del comú dels mortals.
Segons aquesta versió, doncs, Melamp no apareix exactament com un inspirat,
un mitjancer que fa eco de la veu divina amb la pròpia veu, a la manera de Cas-
sandra o de Tirèsies; el paper de la divinitat resta més aviat obscur, i en canvi
s’hi evoca un espai de signes profètics en què els ocells del cel i les serps de la
terra semblen solidaris. En resum, aquest mite construeix un model de comu-
nicació amb la memòria divina alternatiu del que representa el dèlfic.
Ara bé, Apol·lodor explica també que Melamp, després d’haver-se trobat
Apol·lo en els marges de l’Alfeu, va esdevenir un endeví excel·lent. Com pas-
sa amb l’episodi de les serps, també només unes poques fonts tardanes repor-
ten aquest excepcional encontre, i malauradament cap no en dóna més de-
talls. En qualsevol cas, es tracta d’un segon episodi d’iniciació, que Apol·lodor
no interpreta com a alternatiu, sinó com a complementari del primer: repre-
senta la confirmació definitiva dels poders endevinatoris de Melamp i la seva
admissió dins de l’esfera apol·línia. 
Els escolis a Apol·loni de Rodes il·lustren com ha afectat la irrupció d’Apol·lo
la manera de representar el poder de l’endeví en aquest episodi d’iniciació:

«A les Grans Eees es diu que Melamp, que era molt amic d’Apol·lo, va
absentar-se del país i va allotjar-se a casa de Polifont. Havent aquest sa-
crificat un bou, una serp va reptar fins al sacrifici i va matar els servents
del rei. Davant de la irritació del rei, Melamp va agafar-la i la va enter-
rar; i les seves cries, alimentades per ell, li van llepar les oïdes i li van
inspirar la màntica»13.

En aquest text on Apol·lo fa notar la seva presència, curiosament el poder
endevinatori de Melamp hi és representat sota el signe de la inspiració; així,
apareix desplaçat la comesa de les serps, les quals li inspiren la màntica
(�µπνε�σαι τ
ν µαντικ�ν), limitant-se a duplicar l’acció del déu. 
Sigui com sigui, des que Bouché-Leclerq va projectar la sobreposició d’epi-
sodis del relat d’Apol·lodor en un esquema evolutiu, subsisteix la idea que
en la construcció del personatge de Melamp cal distingir un substrat més o
menys primitiu no apol·lini, d’un nivell de dades posterior, destinat a reo-
rientar el material ja existent sota el domini d’Apol·lo14. Evidentment, és la
parataxi de motius del text d’Apol·lodor la que suggereix aquesta evolució
que empeny Melamp a l’esfera apol·línia. El fet que, si hem de creure l’esco-
liasta, la presència d’Apol·lo en la biografia de Melamp es remunti almenys a
les Grans Eees implicaria que la síntesi d’elements és de data relativament an-
tiga, però evidentment no desmenteix la versemblança de la hipòtesi. 
Ara bé, una revisió acurada dels testimonis suggereix que la vinculació de
Melamp amb Apol·lo no és una simple capa de vernís que resplendeix da-
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13. Cfr. T5.
14. A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Histoire de la divination dans l’antiquité, vol. II, París 1879 (reimpr.

1963), pp.15-16.



munt un complex mític anterior. Tal com miraré de demostrar, l’episodi de la
iniciació descrit per Apol·lodor representa un esforç per solidaritzar dues ma-
neres alternatives de representar l’endeví i els seus poders que es correspo-
nen a dues tradicions distintes i aparentment incomunicades. A continuació
proposo de resseguir aquesta fractura en la massa de testimonis, per eviden-
ciar com la duplicitat que marca l’episodi de la iniciació remet a dues mane-
res diferents de concebre i de representar el modus operandi de Melamp en
tant que endeví.

I.2. Acció i veu profètica

El mite demostra la vàlua de Melamp com a mantis amb les seves gestes:
portar les vaques de Fílace, guarir la impotència d’Ificle, guarir la follia de
les filles de Pretos. En aquest domini de l’acció, les paraules esdevenen
quelcom de secundari. Així, segons el que es desprèn del relat d’Apol·lodor,
el do de Melamp implica el reconeixement i la comprensió d’un tipus parti-
cular de veu profètica, però en canvi la pròpia veu profètica de l’endeví no
té en realitat una gran importància: el que és essencial no és pas que Me-
lamp digui la manera com es pot guarir Ificle, sinó que el guareixi. Així, l’as-
pecte diguem-ne passiu de la comprensió del llenguatge animal sembla
complementar-se amb un aspecte actiu que no consisteix en la verbalitza-
ció, sinó en l’acció15.
En realitat, però, no és tant l’acció en general el que m’interessa, sinó un as-
pecte particular, que és l’acció purificadora, la qual s’exemplifica en els casos
únics d’Ificle i de les Prètides. Aparentment, es tracta d’episodis essencials i
imprescindibles en la biografia de Melamp, sense els quals s’esfuma la imat-
ge d’endeví-curandero que sembla ser-li pròpia. Doncs bé, un repàs dels tes-
timonis porta més d’una sorpresa. 
Comencem per les filles de Pretos. Al cant XV de l’Odissea, a propòsit de l’a-
parició en escena de Teoclimen, cert endeví de l’estirp de Melamp, el poeta
fa un excurs dedicat al vell mantis, en el qual s’evoca —val a dir que en uns
termes força críptics— l’aventura de Fílace: com Melamp aconsegueix les va-
ques i com aconsegueix amb les vaques una dona per al seu germà. Després
d’això es diu que Melamp se’n va cap a Argos, on podrà regnar i plantar lli-
natge, però no es parla de l’aventura de les Prètides. 
La cosa podria ser una simple omissió del poeta deguda a raons d’economia
narrativa i per tant sense més importància, però la comparació amb d’altres
textos fa pensar que potser no és així. Baquílides, en un pean fragmentari,
imagina Melamp a Argos:
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15. Suárez de la Torre destria entre un nivell verbal i un nivell d’acció, però no considera
que l’un exclogui l’altre: «Il y a un niveau plutôt prophétique (et cela veut dire verbal)
mêlé à un autre fondé sur l’intelligence opérative du devin (niveau de l’action)», op. cit.
n. 6, p. 17.



[L’endeví] Melamp des d’Argos

arribà, el fill d’Amitaó,

i bastí un altar al déu pític

i un diví santuari (...)

i Apol·lo honorà en gran manera

[el recinte sagrat] (...)16

Vet aquí, per tant, Melamp venint des d’Argos i construint un santuari preci-
sament d’Apol·lo, cosa que ens recorda la vinculació de l’endeví amb el déu
de què ja hem parlat. Doncs bé, el mateix Baquílides explica la guarició de
les Prètides en l’oda XI, però no esmenta Melamp per a res. Opino que Dow-
den no s’equivoca quan conclou que Melamp és un intrús en aquesta histò-
ria17.
Més endavant reprendré el problema de l’aventura argiva de Melamp; ara és
el moment de centrar-nos en l’altre episodi de guariment i esbrinar què es
pot dir sobre l’episodi d’Ificle. I començarem per l’Odissea. Trobem una refe-
rència a Ificle en el cant XI, on s’evoca l’aventura de Melamp a Fílace; el més
remarcable, però, és que el nom no va acompanyat de l’episodi de la guari-
ció. Segons el text homèric, Ificle deixa anar Melamp senzillament perquè
aquest li diu tota mena d’oracles:

Sols quan els mesos i els dies anaren passant i va cloure
l’any de nou el seu gir i tornava la primavera,
fou que l’alliberà la violència d’Ificlos,
Fent-li di’ els averanys; i el voler de Zeus s’acomplia18.

Pausànies19 sembla remetre’s també a l’Odissea, quan diu que Melamp va ser
alliberat a canvi de certes profecies que li va demanar Ificle. No hi ha guari-
ció, sinó només revelacions, paraules.
Aquest Melamp que encarna una veu profètica sembla indissociable de la
presència d’Apol·lo que presideix el catàleg de la seva nissaga descrit en el
passatge esmentat d’Odissea XV, en el qual almenys Amfiarau i Polifides són
posats en estreta relació amb el déu:

1) (....) Amfiaraos, l’enardidor de gentades, 
Que de tot cor tant Zeus, el qui l’ègida té, com Apol·lo, 
Van estimar20.
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16. Baquílides fr. 4, 50-56. 
17. Cfr. K. DOWDEN, op. cit. n. 3, pp. 106-107.
18. Odissea IX 294-7. Els dos darrers versos: κα τ�τε δ� µιν λ�σε ��η �Ι�ικληε�ε ��σ�ατα

π�ντ’ ε�π�ντα� ∆ι�ς δ’ �τελε�ετ� ��υλ�. Cfr. T8. Totes les traduccions que doni de l’Odis-
sea són de Carles Riba. 

19. Pausànies IV 36,3.
20. Odissea XV 244-5: λα�σσ��ν �Αµ�ι�ρη�ν, / $ν περ κ%ρι ��λει &ε'ς τ’ α�γ��)�ς κα

�Απ�λλων παντ��ην �ιλ�τητ’ (...)



2) I del superb Polifides Apol·lo va fer-ne un profeta
Entre els mortals, el millor després que morí Amfiaraos (...)21

En resum, a l’Odissea se’ns presenta un Melamp relacionat amb l’esfera
apol·línia i que demostra la seva vàlua amb l’ús de la veu, profetitzant. Tenint
en compte que no s’hi esmenta ni la guarició d’Ificle ni cap altra, hem de
concloure que el Melamp purificador prové d’una altra font, que ha tingut
més fortuna en la consolidació del seu imaginari tradicional. Ara bé, és pos-
sible reconèixer una recordança de la representació de l’endeví que es des-
prèn l’Odissea en certa estàtua de Melamp que descriu Cristodor, en la qual
destaca la seva boca oberta a punt d’emetre un oracle22.
La versió del guariment d’Ificle, a part d’Apol·lodor, es conserva en els esco-
lis a Teòcrit, a Eustaci i als escolis a l’Odissea —en aquests darrers casos, el
comentarista omple amb el seu propi coneixement el que ell jutja com una
omissió d’Homer. Cadascun d’aquests testimonis presenta sensibles diver-
gències, ja que varien les causes de la impotència d’Ificle i també el mitjà de
guariment. Alguna versió explota la capacitat d’entendre el llenguatge dels
ocells, ja que és un voltor el qui informa Melamp sobre com ha de curar Ifi-
cle23, i aquest fet en certa manera confirma que aquest episodi és solidari de
la iniciació gràcies a les serps.
Encara hi ha més. L’episodi de la guarició d’Ificle sembla anar associat a una
reinterpretació de les circumstàncies del patiment de Melamp a Fílace. L’O-
dissea, Pausànies i d’altres testimonis parlen simplement d’uns desmoí, uns
lligams; però vet aquí que un salt de la imaginació fa que a partir del nom de
Fílace, Melamp es trobi tancat dins d’una presó (phylaké). L’Odissea esmenta
el palau de Fílac, però una phylaké és tota una altra cosa, és clar.
És en el marc de la novetat d’aquesta presó que es desenvolupa la història
dels corcs que roseguen la biga del sostre: la capacitat de Melamp és amplia-
da fins a la comprensió d’altres bèsties, i així s’explota narrativament una
mica més el seu insòlit do.
Per tant, semblen formar un sistema coherent i alternatiu al de l’Odissea:

1. La iniciació de Melamp per part d’unes serps.
2. El fet que aquesta iniciació impliqui comprendre el llenguatge dels ocells.
3. Que la prova de Melamp a Fílace comporti el tancament en una phylaké.
4. Que Melamp demostri la seva vàlua com a mantis per la via d’entendre el
llenguatge dels animals. 
5. Que Melamp adjunti a aquesta capacitat diguem-ne més aviat passiva la
capacitat activa de guarir.
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21. Odissea XV 252-5: α0τ1ρ 2π�ρ�υµ�ν Π�λυ�ε�δεα µ�ντιν �Απ�λλων / �%κε �ρ�τ4ν 5)’
6ριστ�ν, �πε ��νεν �Αµ�ι�ρα�ς� / 7ς 8’ 9Υπερησ�ηνδ’ ;πεν�σσατ� πατρ )�λω�ε�ς, /
<ν�’ 7 γε ναιετ�ων µαντε'ετ� π=σι �ρ�τ�>σι.

22. Antologia Palatina II 1,243
23. Cfr. T13 i T14.



Ificle infereix sense cap dificultat que el mateix que ha predit l’esfondrament
del sostre pot guarir-lo de la seva disfunció. En aquesta fantasia hi ha perfec-
tament assumida aquella idea que meravella Eustaci, quan recorda que per
als antics la medicina i l’endevinació formen un tot:

«Perquè diuen que és una ciència comuna la medicina i la màntica; Me-
lamp i Poliidos van esdevenir reputats en una i altra24».

Aquest personatge que Eustaci cita al costat de Melamp, Poliidos, pertany a la
seva línia familiar, però curiosament no és esmentat en el catàleg de l’Odissea
XV25. Paga la pena d’observar que en certa història d’aquest Poliidos reaparei-
xen, per bé que ordenats segons una altra lògica narrativa, els motius essencials
del mite de Melamp26: diu que Minos estava preocupat per la sobtada desapari-
ció del seu fill Glauc, així que va fer venir una sèrie d’endevins, entre els quals
hi havia Poliidos. Aquest va saber que Glauc era mort, ofegat dins d’una tinalla
de mel, gràcies a una òliba —glaux és el terme amagat sota la traducció noc-
tua—, i el seu pare, enrabiat perquè hauria preferit que li tornessin el seu fill
amb vida, va tancar l’endeví i el cadàver en una cel·la. Poliidos, però, se’n va
sortir bé: quan tot semblava perdut, va entrar una serp a la cel·la i ell la va matar.
Llavors van comparèixer unes altres serps amb una herba, van fregar amb ella
la companya morta i aquesta va ressuscitar. Seguint l’exemple, Poliidos va fer el
mateix amb el petit Glauc, el qual també va tornar miraculosament a la vida. 
La saviesa de les serps, l’avís dels ocells, el motiu del tancament semblen
marques del mateix sistema de Melamp; es pot afegir a això el fet que l’acció
màgica de tots dos endevins consisteix a posar remei a una interrupció en la
línia familiar a causa d’un problema amb la descendència: un fill impotent en
el cas d’Ificle, i en el cas de Glauc, encara pitjor: un fill mort. Pel que fa a les
filles de Pretos, es tracta d’una situació anàloga, ja que la bogeria els anul·la
la via del matrimoni.
La fase de bloqueig que pateixen tots dos endevins en trobar-se reclosos
sembla un pas necessari per a l’èxit final de la seva empresa i presenta unes
misterioses implicacions de caràcter mimètic: Poliidos és tancat amb el cadà-
ver, i doncs assimila la seva immobilitat, el seu aïllament; de la mateixa ma-
nera, Melamp és tancat en una cel·la i en això reprodueix la reclusió de les
vaques a Fílace. Sembla que l’endeví ha de sofrir en el propi cos, en una
mesura més o menys simbòlica, el problema que ell ha vingut a resoldre. És
la intervenció del cos i no l’ús de la paraula, el que destaca en aquest episo-
di de la narració. Potser aquest procés mimètic va lligat als mètodes curatius
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24. Eustaci, Com. a la Ilíada, I 78 (sobre el passatge d’Ilíada I 62-64): κ�ιν� π?ς �στι τ�)νη
�ατρικ
 κα µαντικ�, Μελ�µπ�υς �Aν κα Π�λ'ειδ�ς ;µ��τερ�ι �π’ ;µ��>ν <νδ�B�ι
�γ�ν�ντ�.

25. En el text homèric s’esmenta un tal Clitos, immortalitzat per l’Aurora, i per tant desapare-
gut de la faç de la terra sense deixar rastre. Però en d’altres textos sí que deixa rastre, un
fill anomenat Cèranos, el qual al seu torn engendrarà aquest Poliidos de què parla Eusta-
ci.

26. La història es troba a Higini, Fab. 136.



homeopàtics de Melamp. Donaré a manera d’exemple la versió d’Apol·lo-
dor: Melamp esbrina que la causa de la disfunció d’Ificle és cert sacrilegi co-
mès pel seu pare, Fílac, el qual, en certa ocasió que estava capant xais, va
deixar el ganivet al costat d’Ificle; en fugir aquest corrents, espantat, Fílac va
clavar el ganivet en una alzina sagrada —en alguna altra versió, més explíci-
ta i per tant menys interessant, Fílac clava el ganivet directament en els ge-
nitals del nen. Melamp troba el ganivet, ocult enmig de l’escorça que ja ha-
via crescut al seu voltant, i en raspa el rovell. Després el dóna a beure a Ifi-
cle durant deu dies, i d’aquesta manera l’home recupera la seva capacitat de
tenir fills. 
Sigui com sigui, fa la impressió que la imatge d’un Melamp investit per les
serps, intèrpret del llenguatge dels ocells i guaridor s’ha desenvolupat en una
determinada perspectiva de la saga familiar dels melampòdides27, però és
impossible de determinar d’on ha sortit. La Melampòdia pseudohesiòdica se-
ria una possible candidatura, però l’escassedat de dades no permet d’emetre
cap judici amb certesa. 
Arribem a la conclusió, doncs, que és possible establir a partir dels testimonis
una doble tradició de data antiga pel que fa a la concepció del model d’ende-
ví que encarna Melamp:

− D’una banda, l’Odissea, on s’il·lumina l’estirp de Melamp sota l’aura
d’Apol·lo i on, en perfecta consonància, la manera d’actuar del nostre
personatge s’ajusta al model endevinatori dèlfic, caracteritzat per l’ús
de la veu. No hi ha ni serps ni episodis de guarició.

− D’altra banda, una altra font, desconeguda, d’on procedeix l’associa-
ció de la màntica amb la medicina en la figura de Melamp, i en la
qual cal inserir els episodis que esdevindran més característics de la
seva biografia:

- La iniciació per part d’unes serps en la comprensió del llenguatge
dels ocells (capacitat passiva)

- La guarició d’Ificle i de les filles de Pretos (capacitat activa)

Tenint en compte que almenys l’episodi de la guarició de les filles de Pretos
apareixia al Catàleg pseudohesiòdic28, que a les Grans Eees s’explicava la ini-
ciació de Melamp i que potser una bona part d’aquesta història procedeix de
la Melampòdia, no deixa de cridar l’atenció la concentració d’aquesta segona
manera de representar Melamp al voltant del nom d’Hesíode. En realitat,
sembla que la contribució de cadascuna d’aquestes obres en la història de
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27. Les serps poden haver tingut quelcom d’heràldic en el llinatge d’Amfiarau: així a Píndar
(Pítica VIII), Alcmeó, fill d’Amfiarau, porta una serp en l’escut en l’expedició dels Epí-
gons. L’escoliasta dóna unes quantes raons: perquè la serp és un animal relacionat amb la
màntica, o per reforçar la seva connexió amb Melamp. Cfr. T4.

28. Cfr. T18.



Melamp és desigual i per tant convé no precipitar-se en una conclusió que
exigiria una reflexió apart. 

II. Dionís en la tradició de Melamp

La segona part de la meva exposició, com ja he dit, té a veure amb un pro-
blema clàssic: amb quina divinitat pot vincular-se l’estrat diguem-ne no
apol·lini de la biografia de Melamp. 
Parke va relacionar Melamp amb els Selloi de Dodona, i doncs amb el món
dels oracles de Zeus29. Però les preferències generals més aviat segueixen fi-
dels a l’esquema evolutiu traçat per Bouché-Leclerq, que fa passar el perso-
natge des de l’esfera dionisíaca a la d’Apol·lo. Bouché-Leclerq, en concret,
afirma que Melamp és un «ancien apôtre de Dionysos, conçu comme divini-
té chthonienne30»; amb aquest afegitó més aviat evasiu («conçu comme divi-
nité chthonienne») evidentment mira d’integrar en la teoria la versió no
apol·línia de la iniciació de Melamp, on apareixen serps però no pas Dionís.
Per dir un altre cas, Casadio diu que Melamp encarna un antic poeta refor-
mador de la religió dionisíaca, com Orfeu31. La peça clau d’aquestes fanta-
sies és sobretot un desconcertant passatge d’Heròdot. En aquest text, l’autor
raona que el culte dionisíac ha d’haver estat una importació d’Egipte, i hi
afegeix un assertament estrany però que és dit amb un grau altíssim de con-
venciment:

Em sembla que Melamp, el fill d’Amitaó, no ignorava pas aquest sacri-
fici, sinó que el coneixia molt bé; en efecte, Melamp fou el qui ense-
nyà als grecs el nom de Dionís, el ritus i la processó del fal·lus. Ara bé,
per dir-ho amb justesa, no donà pas una completa explicació de tot,
sinó que els savis que vingueren després d’ell ho van aclarir millor.
Melamp fou qui introduí el fal·lus dut en la processó de Dionís i els
grecs, aprenent-ne d’ell, fan el que fan. Jo dic que Melamp, esdevingut
un home savi, s’apropià de l’art de l’endevinació i havent après d’Egip-
te moltes altres coses les va ensenyar als grecs i també el culte de Dio-
nís, modificant-lo poc. No diré que s’haguessin instituït al mateix
temps els ritus del déu d’Egipte i els dels grecs; perquè aleshores tin-
drien el mateix caràcter que els costums grecs, i no haurien estat intro-
duïts recentment. No diré tampoc que els egipcis van prendre dels
grecs això ni cap altre costum. Crec més versemblant que Melamp
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29. H.W. PARKE, The Oracles of Zeus. Dodona, Olimpia, Ammon, Oxford 1967, pp. 165 ss. Ci-
tat en l’article esmentat (n. 6) d’E. SUÁREZ DE LA TORRE, p. 11. 

30. A. BOUCHÉ-LECLERCQ, op. cit. n. 14, p. 15. 
31. G. CASADIO, op. cit. n. 5, p. 73: «Melampo è invero il propagandista per eccellenza del cul-

to dionisiaco nel Peloponneso e in questa mansione appare come il concorrente di Orfeo
(...)», i p. 74: «Melampo dunque fu un profeta riformatore della religione dionisiaca e la
sua attività si esplicò soprattuto in una reinterpretazione, in chiave probabilmente mistica,
dei phallephoria».



aprengués tot allò referent a Dionís de Cadme el de Tir i els fenicis
emigrats amb ell a la terra que avui dia s’anomena Beòcia32.

Heròdot fa procedir una part important dels elements de la religió grega d’E-
gipte, fins al punt de concloure que «gairebé els noms de tots els déus van
venir d’Egipte a Grècia»33 i en algun cas troba els candidats idonis per a
aquesta importació en personatges antics als quals es reconeixia una doble
connexió amb Grècia i Egipte. En el cas dels misteris de Demèter, Heròdot
recorre a les filles de Dànau, que fugint d’Egipte a Argos haurien portat amb
elles el costum i l’haurien ensenyat a les dones dels Pelasgs. En el cas dels ri-
tus dionisíacs, apunta el nom de Melamp sense dubtar-ho ni un moment.
Les raons d’aquesta elecció resten obscures, atès que Heròdot mateix no les
explica. Hom pot preguntar-se què hi ha d’invenció pròpia en aquesta expo-
sició dels fets i què sembla procedir d’alguna font d’informació que l’autor
coneix. El cert és que Heròdot assenyala de manera clara les seves hipòtesis:
són els assertaments encapçalats per expressions com «em sembla que...», «jo
dic que...», «no diré que...», «crec més versemblant que...», que són aquells en
què s’argumenta el següent:

1) Que el culte de Dionís a Grècia procedeix d’Egipte.
2) Que fou Melamp qui l’aprengué d’Egipte i l’ensenyà als grecs.

En definitiva, tota la part en què es fa entrar en joc Egipte. En canvi, l’historiador
no sembla plantejar una hipòtesi pròpia quan diu senzillament que Melamp va
introduir el culte de Dionís a Grècia. Es pot observar, en efecte, que el nom de
l’endeví sembla sorgir del no-res en el discurs herodoteu: «Em sembla que Me-
lamp, el fill d’Amitaó, no ignorava pas aquest sacrifici, sinó que el coneixia molt
bé». La raó d’aquesta brusca irrupció és donada en la frase següent: «en efecte,
Melamp fou el qui ensenyà als grecs el nom de Dionís, el ritus i la processó del
fal·lus». El raonament d’Heròdot parteix d’aquesta premissa i es desenvolupa
de la manera següent: Melamp fou l’introductor del culte de Dionís a Grècia; el
culte de Dionís a Grècia és si fa no fa el mateix que a Egipte; però no pot ser que
es tracti de desenvolupaments paral·lels, ni que els egipcis el copiessin dels
grecs; en conseqüència, Melamp el va aprendre d’alguna manera d’Egipte i el
va introduir a Grècia. El cert és que Heròdot està ben disposat a fer malabaris-
mes per mantenir Melamp en aquesta història, ja que, com que no consta en el
mite que l’endeví hagués passat mai per Egipte, ha de recórrer —i aquí deixa
clar que és la seva opinió— a una figura intermediària que serveix de pont:
malgrat les dificultats que implica una hipòtesi així, Heròdot postula que Cad-
me hauria transmès el seu coneixement sobre Dionís a l’home de Pilos34. La
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32. Cfr. T21.
33. Heròdot II 50. La cita és cèlebre i evidencia el fet que Heròdot exposa la seva pròpia hi-

pòtesi: σ)εδ�ν δC κα π�ντων τ1 �0ν�µατα τ4ν �ε4ν �B Α�γ'πτ�υ �λ�λυ�ε �ς τ
ν
9Ελλ�δα. ∆ι�τι µCν γ1ρ �κ τ4ν �αρ��ρων Eκει, πυν�αν�µεν�ς �Fτω ε2ρ�σκω ��ν.
δ�κ�ω δ’ Gν µ�λιστα ;π’ Α�γ'πτ�υ ;π>σ)�αι.

34. Sobre aquesta qüestió, em remeto al comentari antic però eficaç d’A. WIEDEMANN, Herodots
zweites Buch mit sachlichen Erläuterungen, Leipzig 1890, reimpressió Milà 1971, p. 229. 



complexitat d’aquest esquema fa pensar que Heròdot intenta salvar el nom de
Melamp més que no pas imposar-lo com una novetat. D’altra banda, la idea
que Melamp ensenyà als grecs el nom de Dionís i el seu culte no necessita als
ulls d’Heròdot el suport de cap argument, com si fos quelcom sobrerament co-
negut i acceptat: en definitiva, sembla posseir una força de veritat que només
pot donar la tradició. Però quina tradició? 
Tot i que no ens consta que ningú abans que ell hagués dit una cosa així, po-
dria ser que Heròdot es limités a reproduir una informació recollida d’algun
lloc; però en general s’acostuma a pensar que Heròdot es basa en les dades
del mite, a partir de les quals fa una inferència que ell creu tan lògica que no
troba necessari donar-ne explicacions, en la mesura que no és conscient —o
fingeix no ser conscient— que es tracta simplement d’una hipòtesi seva.
Rohde ja va assenyalar que el paper de Melamp en l’episodi de guarició argiu
hauria portat Heròdot a considerar-lo el fundador de les festes dionisía-
ques35. Hom creu que en aquest mite s’estableix un ferm lligam entre l’ende-
ví i el déu36, i per tant caldrà prendre’l com a punt de partida per examinar
en quins termes es pot parlar d’un Melamp dionisíac.
Ken Dowden estudia en el seu excel·lent llibre Death and the Maiden les di-
verses versions d’aquest mite i mostra com s’han contaminat dues històries
semblants37:

〈 La història de les Prètides, en la qual s’explica com les filles del rei
de Tirint van ser enfollides per Hera per haver-la ofès amb un co-
mentari desraonat sobre la seva estàtua o el seu santuari.

〈 La història de les dones d’Argos, les quals van ser enfollides per
Dionís en temps del rei Anaxàgores pel fet d’haver-se negat a con-
cedir-li la timé que es mereix i van ser guarides per Melamp. 

Les Prètides i Melamp s’han combinat amb fortuna en les diverses tradicions.
Apol·lodor coneix dues versions alternatives que mostren com es confonen
els elements originals d’una i altra història: Acusilau i Ferècides mantenien
Hera com a causant de la follia; en canvi, Hesíode —malauradament Apol·lo-
dor no n’especifica l’obra— encaixava les Prètides en comptes de les dones
d’Argos en la història on intervé Melamp. 
A grans trets, pel que fa a la combinatòria de personatges en la història de les
filles de Pretos, obtindríem aquestes versions:
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35. E. ROHDE, Psyche: Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, trad. esp. Psique:
la idea del alma y la inmortalidad entre los griegos, Mèxic 19942, p. 164 —l’obra original
s’edità en dos volums, el 1891 i el 1894.

36. Cfr. per exemple M.P. NILSSON, Geschichte der griechischen Religion, Múnic 1941, p. 582:
«Melampus heilte die Frauen (h.e. les dones argives) durch Zaubermittel und Reinigungen
(...) Melampus war so eng mit der dionysischen Bewegung verbunden, daß Herodot ihm
die Einfuhrung des Dionysosnamens und des Phallosdienstes aus Ägypten zuschreibt».
Nilsson assumeix la reflexió de Rohde. 

37. Op. cit. n. 3, pp. 73-80. De fet, la idea que s’hagin contaminat les dues versions no és
nova. Cfr. M.P. NILSSON, op. cit. nota anterior, p. 580. 



〈 Amb Hera i sense Melamp = tradició de Tirint (segons Dowden, l’o-
riginal).

〈 Amb Hera i Melamp = certa tradició argiva, recollida per Acusilau
d’Argos.

〈 Amb Dionís i Melamp = versió que prové d’Hesíode (sense que es
pugui determinar quina obra).

El rol de purificador de Melamp, doncs, tant serveix en una versió on la divi-
nitat causant de desgràcia sigui Dionís com Hera; de moment, sembla més
una qüestió d’ús d’un nom prestigiós ancorat d’alguna manera a la memòria
d’Argos més que no pas d’una particular relació entre Dionís i Melamp. De
totes maneres, és fàcil de veure en aquest personatge que reintegra les dones
a la seva normalitat social després del temps de l’alienació dionisíaca un
còmplice del déu, més que no pas un oponent; però també fa la impressió
que es tracta d’una complicitat circumstancial. Per bé que la crisi de les do-
nes argives ha de tenir com a conseqüència l’acceptació del déu i la institució
del seu culte, cal adonar-se que el mite no insinua pas que Melamp ensenyés
ni als argius ni a ningú altre aquest culte: la seva comesa consisteix a eliminar
el míasma, per tant hi actua simplement com el que és, un purificador de re-
nom, i per llogar-lo el rei argiu perd justament dues terceres parts del seu
reialme. De fet, la presència de l’endeví en aquesta història sembla tenir més
a veure amb una qüestió de genealogia local que amb Dionís38.
De totes maneres, ens podem fer encara una altra pregunta: si el context dio-
nisíac imprimeix al nostre personatge una manera determinada d’actuar.
Apol·lodor, en explicar el mite de les Prètides, du a terme una fusió de ver-
sions, ja que en el desenvolupament dels fets es detecta un cert cosit: de bon
primer la follia només afecta les tres noies, però quan Pretos refusa a Me-
lamp la tercera part del regne, llavors enfolleixen totes les dones, les quals,
després d’haver matat els seus propis fills, abandonen les llars i es posen a
vagar per llocs solitaris; evidentment aquí aflora l’obra de Dionís.
Per tant, és possible que també estigui inspirada en una versió dionisíaca la
manera com Apol·lodor explica que Melamp guarí les noies —que, d’altra
banda, no es troba registrada enlloc més: en aquesta ocasió l’endeví recorre
a unes danses agitades, mitjançant les quals, amb l’ajut d’uns joves vigoro-
sos, les condueix cap a Sició enmig de crits i desori. Es tracta d’un procedi-
ment que consisteix a vèncer el desordre amb el desordre, i per tant, com
en el cas d’Ificle, manté l’emmirallament entre impuresa i mitjà de purifica-
ció.
Així doncs, el context dionisíac no suposa cap alteració essencial en el model
de iatromantis que es perfila en la tradició no homèrica, atès que per l’analò-
gica manera de guarir de Melamp, unes danses agitades són la resposta que
escau al desordre que afecta les noies. En conseqüència, no sembla que cal-
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38. En els escolis a la Nemea IX 30 de Píndar, per exemple, es troba minuciosament recollida
la triple dinastia argiva dels Melampòdides, els Biàntides i els Prètides. 



gui deduir a partir d’aquest fet qualsevol fantasia sobre una vinculació parti-
cular entre l’endeví i el déu.
Sense sortir del mite de les Prètides, voldria repassar una altra via susceptible
de traçar un nexe entre Melamp i Dionís, i que també té a veure amb el pro-
cediment de guarició. La majoria de testimonis esmenten com a escenari de
la guarició de les Prètides no pas Sició, com Apol·lodor, sinó un indret de
l’Arcàdia anomenat Lousos, el qual ja formava part d’aquesta història abans
de la irrupció de Melamp. Pausànies coneix el lloc, que en el seu temps ja no
era més que una venerable runa envoltada de llegenda, i recorda el santuari
d’Àrtemis on Melamp va culminar la guarició de les noies39; doncs bé, a la
vora de Lousos hi havia una font sobre la qual es contava una història que
Pausànies sembla desconèixer. Pausànies afirma que Lousos és ja a la fronte-
ra de Clítor. I a Clítor, segons Filarc, es trobava una font de propietats sorpre-
nents: qui bevia d’ella, ja no podia suportar mai més l’olor del vi40.
Eudox41 parla també d’aquesta font arcàdica que fa avorrir el vi i aclareix que
és aquí que Melamp, després d’haver guarit les Prètides, va llençar els estris
de la purificació (apokathármata). El text es troba citat en diversos testimo-
nis tardans i la tradició, que, pel que sembla, va tenir bona fortuna, arriba
fins a Plini, el qual converteix la font en un llac, però continua recordant la
localització geogràfica de Clítor42. És aquesta, doncs, una tradició local popu-
lar que conserva de manera divertida el record permanent de l’acció guarido-
ra de Melamp, però novament dubto que d’aquí es puguin treure més con-
clusions sobre una vinculació de l’endeví amb el culte dionisíac.
Hi ha, però, una altra història sobre Melamp que ofereix una visió molt més
conciliadora de l’aigua i del vi: Ateneu diu que, segons l’historiador Estàfil,
Melamp va descobrir la barreja del vi amb aigua, amb la qual cosa tenim, al-
menys des d’època hel·lenística, un Melamp investit protos heuretés d’un ele-
ment tan fonamental de la cultura grega i de l’àmbit dionisíac en concret com
és el vi amarat. Encara Eustaci pot recordar com alguns atribueixen aquesta
gran troballa a l’endeví43. En principi, aquesta nova faceta no és pas incom-
patible amb l’episodi mític de les Prètides: de la mateixa manera que l’ende-
ví guareix les noies amb aigua, l’invent que li és atribuït permet de domesti-
car la follia del vi pur; però, al meu entendre, més aviat fou la vinculació es-
tablerta per Heròdot entre l’endeví i el déu la que propicià el fet que,
arribada la febre de trobar protoi heuretaí per a tot, Melamp no se n’escapés
i li fos atribuïda aquesta dionisíaca innovació. 
A propòsit d’Heròdot, reprendrem la connexió entre Melamp i Egipte. Herò-
dot mateix afirma que Melamp va aprendre d’Egipte moltes altres coses, a
part del culte de Dionís, i que les va ensenyar als grecs: quedava així oberta
una via que no va deixar de ser explotada posteriorment. Climent d’Alexan-
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39. Cfr. T20.
40. Cfr. T25.
41. Cfr. T24.
42. Plini NH XXXI 16: «Vinum in taedium uenire iis, qui ex Clitorio lacu biberint, ait Eudoxus.» 
43. Eustaci Com. a l’Odissea II 139 (sobre el passatge d’Odissea XVII 250).



dria evoca certa tradició que feia Melamp responsable del culte de Demè-
ter44, però Diodor de Sicília dóna una informació encara més sorprenent:
portant fins a les últimes conseqüències els principis d’Heròdot, Diodor in-
clou Melamp en un curiós elenc de personatges grecs que s’haurien format a
Egipte i que haurien dut d’allí la seva saviesa a l’hel·lenitat; en el catàleg hi ha
des de figures mítiques com Dèdal fins a Plató mateix. No cal dir que Me-
lamp hi és present, al costat de dos poetes mítics tan il·lustres com Orfeu i
Museu. I el cas és que aquest veïnatge acaba resultant estranyament signifi-
catiu, ja que Diodor no solament li atribueix haver dut d’Egipte el culte de
Dionís, sinó també uns relats a propòsit dels déus:

«Diuen que Melamp va dur d’Egipte als grecs el culte de Dionís i el que
es conta sobre Cronos, sobre la Titanomàquia i el conjunt d’allò que
s’esdevingué als déus»45.

En resum, el contingut d’una possible teogonia. És clar que Diodor no parla
pas explícitament de cap poema: podria tractar-se d’una observació d’abast
general al mateix nivell que «Melamp va introduir el culte de Dionís», sense
implicar el mitjà concret pel qual s’hauria produït aquest ensenyament, ja
que, d’una banda, resulta sospitós que ningú més no parli d’aquest poema i,
d’altra banda, podria ser que Diodor es limités a unir dos caps que Heròdot
deixa deslligats: en efecte, Heròdot ja deia que els noms de gairebé totes les
divinitats havien arribat a Grècia des d’Egipte, només que no atribuïa aques-
ta importació massiva a Melamp. Estaríem doncs davant d’un simple intent
de donar al relat herodoteu una major coherència, convertint Melamp en el
gran artífex de tots els cultes de Grècia i no solament dels de Dionís. De totes
maneres, és cert que Diodor no parla de cultes, sinó de mitologia, i això ja és
una altra cosa. Melamp ha passat a compartir, juntament amb Orfeu i Museu,
l’estatus de poeta mític, i com a tal West l’inclou en el seu elenc46. Tenint en
compte que allò que Diodor escriu sobre Egipte procedeix en bona part 
d’Hecateu d’Abdera, la novetat d’un Melamp poeta mític se situaria almenys
al segle III aC.
A manera de conclusió, es pot dir que l’establiment d’un nexe sòlid entre Me-
lamp i Dionís és, de fet, obra d’Heròdot. És ell qui va preparar el terreny per-
què almenys des d’època hel·lenística s’atribuís a Melamp l’estatus de desco-
bridor del vi amarat, i també perquè se l’afegís al nombre de personatges re-
lacionats d’una manera o altra amb Dionís com Orfeu. Per tant, els indicis
d’un Melamp dionisíac s’han de buscar en el context dels corrents intel·lec-
tuals de l’època, més que no pas en l’opaca imatgeria dels seus mites. En
qualsevol cas, la prudència desaconsella de construir un discurs sobre aques-
ta qüestió que barregi indiscriminadament un conjunt de dades tan divers47.
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44. Stromata VI 2,26.
45. Cfr. T26.
46. M.L. WEST, The Orphic Poems, Nova York 1983, pp. 53-54.
47. Un exemple d’aquest tipus de construccions teòriques és l’article de P. SCARPI, «Melampus

e i miracoli di Dionysos», Perennitas. Studi Angelo Brelich, Roma 1980, pp. 431-444.



Ja per acabar, jo observaria que aquest Melamp esdevingut poeta mític fa un
curiós contrast amb les paraules d’Heròdot en el passatge citat, quan afirma
que Melamp no donà una explicació dels cultes que introduïa. Aquesta ges-
tualitat desprovista d’explicació, i per tant més misteriosa, sembla tenir als
ulls d’Heròdot un caràcter apropiadament arcaic. L’acció per damunt de la
paraula, el gest ritual per damunt de l’aclariment verbal, són característiques
que la tradició, o almenys certa tradició, ha associat al més antic dels ende-
vins.
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APÈNDIX

MELAMP, TESTIMONIS SELECTES

I. Sobre el nom de Melamp

T1 Escolis a Teòcrit III 43-45
Μελ�µπ�υς δC �κλ��η, 7τι γεννη�ες �Bετ��η παρ1 τ%ς µητρ�ς 9Ρ�δ�πης �ν 2λ?δει
τ�πIω παντ�ς δC τ�� σ?µατ�ς σκεπ�µ�ν�υ µ�ν�υς Jν γυµν�ς τ�Kς π�δας κα
�Bεκα'�ε 2π� τ�� Lλ��υ. δι1 τ��τ� Μελ�µπ�υς �κλ��η,

T2 Escolis a Apol·loni de Rodes 118-21
µ�τηρ δC Μελ�µπ�δ�ς ∆ωρ�ππη, Mς ∆ιευ)�δας. �ησ δC κα τ
ν α�τ�αν τ��
Nν�µατ�ς, 7τι τεκ��σα α0τ�ν L µ�τηρ ε�ς σ'νδενδρ�ν �B��ετ� τ�π�ν, συν��η δC
τ�Kς π�δας α0τ�� 2π� Lλ��υ µελαν�%ναι ;σκ��υς 5ντας.

II. La iniciació de Melamp

T3 Apol·lodor I 9,11
�Αµυ��ων µCν �Aν ��κ4ν Π'λ�ν Ε�δ�µ�νην γαµε> τ
ν Φ�ρητ�ς, κα γ�ν�νται πα>δες
α0τI4 Β�ας κα Μελ�µπ�υς, $ς �π τ4ν )ωρ�ων διατελ4ν, �Qσης πρ� τ%ς ��κ�σεως
α0τ�� δρυ�ς �ν RRS �ωλε�ς 5�εων 2π%ρ)εν, ;π�κτειν�ντων τ4ν �εραπ�ντων τ�Kς
5�εις τ1 µCν Tρπετ1 B'λα συµ��ρ�σας <καυσε, τ�Kς δC τ4ν 5�εων νε�σσ�Kς
<�ρεψεν. �V δC γεν�µεν�ι τ�λει�ι παραστ�ντες α0τI4 κ�ιµωµ�νIωτ4ν Wµων �B
Tκατ�ρ�υ τ1ς ;κ�1ς τα>ς γλ?σσαις �Bεκ��αιρ�ν. X δC ;ναστ1ς κα γεν�µεν�ς
περιδε
ς τ4ν 2περπετ�µ�νων Nρν�ων τ1ς �ων1ς συν�ει, κα παρ’ �κε�νων
µαν��νων πρ�'λεγε τ�>ς ;ν�ρ?π�ις τ1 µ�λλ�ντα. πρ�σ�λα�ε δC κα τ
ν δι1 τ4ν
Vερ4ν µαντικ�ν, περ δC τ�ν �Αλ�ει�ν συντυ)Yν �Απ�λλωνι τ� λ�ιπ�ν 6ριστ�ς Jν
µ�ντις.

T4 Escolis a Píndar Pítica VIII 64
(�Αλκµα�ων �Αµ�ι�ρεω) εZ)ε δC �π�σηµ�ν �ν τR% ;σπ�δι δρ�κ�ντα. [ Mς �πιτ�δει�ν
�ασιν \ν τ� ]4�ν πρ�ς ��ων�σµατα� µ�ντις γ1ρ Jν �Αµ�ι�ρεως. [ κα�� Jν ;π�
Μελ�µπ�δ�ς, �^ Vστ�ρ��σι δ'� δρ�κ�ντας διαλε>Bαι τ1ς ;κ�1ς κα διατρ%σαι� δι�
�δ�κει α�σ��νεσ�αι τ%ς τ4ν 6λλων ]?ων �ων%ς.

T5 Escolis a Apol·loni de Rodes 118-21 = Hesíode Grans Ees fr. 261 
�ν δC τα>ς Μεγ�λαις �Η��αις λ�γεται, Mς 6ρα Μελ�µπ�υς ��λτατ�ς `ν τI4
�Απ�λλωνι ;π�δηµ�σας κατ�λυσε παρ1 Π�λυ��ντRη. ���ς δC α0τI4 τε�υµ�ν�υ,
δρ�κ�ντ�ς ;νερπ'σαντ�ς παρ1 τ� ��µα, δια��ε>ραι α0τ�ν τ�Kς �ερ�π�ντας τ��
�ασιλ�ως� τ�� δC �ασιλ�ως )αλεπ�ναντ�ς τ�ν Μελ�µπ�δα λα�ε>ν κα ��ψαι, τ1 δC
τ�'τ�υ <γγ�να τρα��ντα 2π� τ�'τ�υ λε�)ειν τ1 Gτα κα �µπνε�σαι α0τI4 τ
ν
µαντικ�ν.



T6 Escolis a l’Odissea IX 290
Μελ�µπ�υς δC X �Αµυ���ν�ς 2π� δρακ�ντων τ1 Gτα κα�αρ�ες, Mς κα τ4ν
;λ�γων �πακ�'ειν ]I?ων (...)

III. Melamp a Tessàlia

III.1 Referència general a l’episodi
T7 Odissea XV 225-242
;τ1ρ (Θε�κλ'µεν�ς) γενε�ν γε Μελ�µπ�δ�ς <κγ�ν�ς Jεν,
$ς πρν µ�ν π�τ’ <ναιε Π'λIω <νι, µητ�ρι µ�λων,
;�νει�ς Πυλ��ισι µ�γ’ <B�)α δ?µατα να�ων�
δ
 τ�τε γ’ 6λλων δ%µ�ν ;��κετ�, πατρ�δα �ε'γων
Νηλ�α τε µεγ��υµ�ν, ;γαυ�τατ�ν ]ω�ντων,
7ς �V )ρ�µατα π�λλ1 τελεσ��ρ�ν ε�ς �νιαυτ�ν
εZ)ε ��Rη. X δC τε>�ς �ν µεγ�ρ�ις Φυλ�κ�ι�
δεσµI4 �ν ;ργαλ�Iω δ�δετ�, κρατ�ρ’ 6λγεα π�σ)ων
εcνεκα Νηλ%�ς κ�'ρης 6της τε �αρε�ης,
τ�ν �V �π �ρεσ �%κε �ε1 δασπλ%τις �Εριν'ς.
;λλ’ X µCν <κ�υγε κ%ρα κα dλασε ���ς �ριµ'κ�υς
�ς Π'λ�ν �κ Φυλ�κης κα �τε�σατ� <ργ�ν ;εικCς
;ντ��ε�ν Νηλ%α, κασιγν�τIω δC γυνα>κα
eγ�γετ� πρ�ς δ?µα�’� X δ’ 6λλων cκετ� δ%µ�ν,
fΑργ�ς �ς Vππ���τ�ν� τ��ι γ�ρ ν' �V αgσιµ�ν Jεν
ναι�µεναι π�λλ�>σιν ;ν�σσ�ντ’ �Αργε��ισιν.
<ν�α δ’ <γηµε γυνα>κα κα 2ψερε�Cς ��τ� δ4µα,
γε�νατ� δ’ �Αντι��την κα Μ�ντι�ν, υhε κραται?.

III.2 Melamp és fet presoner i és alliberat pel fet de pronunciar certes revela-
cions
T8 Odissea XI 281-297
κα iλ4ριν εZδ�ν περικαλλ�α, τ�ν π�τε ΝηλεKς
γ%µεν T�ν δι1 κ�λλ�ς, �πε π�ρε µυρ�α jδνα,
Xπλ�τ�την κ�'ρην �Αµ���ν�ς �Ιασ�δα�,
7ς π�τ’ �ν �kρ)�µενI4 ΜινυηlϊIIIω Z�ι 6νασσεν�
L δC Π'λ�υ �ασ�λευε, τ�κεν δ� �V ;γλα1 τ�κνα,
Ν�στ�ρ� τε iρ�µ��ν τε Περικλ'µεν�ν τ’ ;γ�ρω)�ν.
τ�>σι δ’ �π’ ����µην ΠηρY τ�κε, �α�µα �ρ�τ�>σι,
τ
ν π�ντες µν?�ντ� περικτ�ται� �0δ� τι ΝηλεKς
τI4 �δ�δ�υ, $ς µ
 jλικας ��ας ε0ρυµετ?π�υς
�κ Φυλ�κης �λ�σειε ��ης �Ι�ικληε�ης
;ργαλ�ας. τ1ς δ’ �Z�ς 2π�σ)ετ� µ�ντις ;µ'µων
�Bελ�αν� )αλεπ
 δC �ε�� κατ1 µ�>ρα π�δησε
δεσµ�� τ’ ;ργαλ��ι κα ��υκ�λ�ι ;γρ�ι4ται.
;λλ’ 7τε δ
 µ%ν�ς τε κα Lµ�ραι �Bετελε�ντ�
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nψ περιτελλ�µ�ν�υ <τε�ς κα �π�λυ��ν oραι,
κα τ�τε δ� µιν <λυσε ��η �Ι�ικληε�η
��σ�ατα π�ντ’ ε�π�ντα� ∆ι�ς δ’ �τελε�ετ� ��υλ�.

T9 Eustaci I 414-416 (comentari als versos de l’Odissea del test. anterior)
(...) �α�µα Jν L Πηρ?. ΝηλεKς δC �0κ d�ελ� τινι δ��ναι α0τ
ν, $ς µ
 jλικας ��ας
ε0ρυµετ?π�υς �κ �υλ�κης �λ�σειε ��ης �Ι�ικληε�ης. ;ργαλ�ας, dγ�υν δυσκ�λ�υς
κα �ργ?δεις κτη�%ναι κα ;πελα�%ναι. τ1ς δ’ �Z�ς 2π�σ)ετ� µ�ντις ;µ'µων X
Μελ�µπ�υς �Bελ�αν. )αλεπ
 δC �ε�� κατ1 µ�>ρ’ �π�δησε, δεσµ�� τ’ ;ργαλ��ι κα
��υκ�λ�ι ;γρ�ι4ται. oν jνεκα κα αV ��ες ;ργαλ�αι Jσαν. ;λλ’ 7τε δ
 µ%ν�ς τε κα
Lµ�ραι �Bετελε�ντ�, nψ περιτελλ�µ�ν�υ <τε�ς, κα �π�λυ��ν oραι, αV τ�� ��εB%ς
δηλαδ
 <τ�υς, κα τ�τε δ� µιν dγ�υν τ�ν µ�ντιν <λυσε ��η �Ι�ικληε�η, ��σ�ατα
π�ντ’ ε�π�ντα, ∆ι�ς δ’ �τελε�ετ� ��υλ�.

T10 Pausànies IV 36, 2-3
κα σπ�λαι�ν �στιν �ντ�ς τ%ς π�λεως� ���ς δC �ντα��α τ1ς Ν�στ�ρ�ς κα <τι
πρ�τερ�ν Νηλ�ως �ασν α0λ�]εσ�αι. εgη δ’ nν Θεσσαλικ�ν τ� γ�ν�ς τ4ν ��4ν
τ�'των, �Ι��κλ�υ π�τC τ�� Πρωτεσιλ��υ πατρ�ς� τα'τας γ1ρ δ
 τ1ς ���ς ΝηλεKς
jδνα �π τR% �υγατρ Rdτει τ�Kς µνωµ�ν�υς, κα τ�'των jνεκα X Μελ�µπ�υς
)αρι]�µεν�ς τI4 ;δελ�I4 Β�αντι ;��κετ� �ς τ
ν Θεσσαλ�αν, κα �δ��η µCν 2π� τ4ν
��υκ�λων τ�� �Ι��κλ�υ, λαµ��νει δC µισ��ν ��’ �hς α0τI4 δεη��ντι �µαντε'σατ�.

T11 Escolis a Apol·loni de Rodes 118-21: Melamp anuncia que s’esfondrarà
la casa d’Ificle.
δι�περ κλ�πτ�ντα α0τ�ν τ1ς ��ας τ�� �Ι��κλ�υ περιλη���ντα δε�%ναι κα τ��
�gκ�υ µ�λλ�ντ�ς πεσε>ν, �ν Io Jν X fΙ�ικλ�ς, τR% διακ�νων πρεσ�'τιδι µην�σαι κα
τ�'τ�υ )�ριν ;�ε�%ναι τI4 �Ι��κλIω. σα�
ς δC L Vστ�ρ�α.

III.3 Melamp sap per uns corcs que s’esfondrarà el sostre. Guarició d’Ificle
T12 Escolis a Teòcrit III 43-45
ΝηλεKς <)ων �υγατ�ρα ΠειρY �0κ �δ�δ�υ α0τ�ν τινι γυνα>κα ε� µ
 τI4 συντι�εµ�νIω
;γαγε>ν α0τI4 τ1ς ’Ι��κλ�υ ���ς. Μελ�µπ�υς δC ��λων τI4 ��κε�Iω ;δελ�I4 Β�αντι
τ
ν κ�ρην δ��ναι τ�ν κ�νδυν�ν 2π�στη. συλλη��ες δC 2π� τ4ν ��υκ�λων τ��
�Ι��κλ�υ �ν �υλακR% ��λ��η. κα �κε> `ν dκ�υσε λεγ�ντων τ4ν σκωλ�κων
�λ�)ιστ�ν εZναι τ� περιττε��ν τ%ς δ�κ�� ε�ς δι��ρωσιν κα πρ�µην'σας τI4 �Ι��κλIω
τ
ν τ�� δ�µ�υ πτ4σιν ��αυµ�σ�η 2π’ α0τ��. κα dρετ� α0τ�ν Mς µ�ντιν, π4ς nν
πα>δας π�ι�σRη. 6τεκν�ς γ1ρ Jν �κ τ�ια'της α�τ�ας� Φυλ�κIω τI4 πατρ�, ;�’ �^ κα L
)?ρα Φυλ�κη �καλε>τ�, �κτ�µν�ντι X fΙ�ικλ�ς πα>ς `ν παρ�στατ�� $ν �κπλ%Bαι X
πατ
ρ ��λων pν εZ)ε µ�)αιραν ε�ς τ� πλησ��ν δ�νδρ�ν �µπ%Bαι qρµησε, κα
συν��η �πενεγκε>ν α0τ
ν τ�>ς µ�ρ��ις τ�� παιδ�ς. �πε δC 6γ�ν�ς Jν X fΙ�ικλ�ς,
ε2ρYν X Μελ�µπ�υς τ
ν µ�)αιραν �κ�λευσε τ�ν ��ν ;π�B�σαντα π�νειν. κα �Fτως
α0τ�ν πατ�ρα �π��ησε κα λα�Yν τ1ς ���ς δι1 τ�'των τI4 ;δελ�I4 Β>αντι τ�ν τ%ς
Πειρ��ς γ�µ�ν περιεπ�ι�σατ�. L Vστ�ρ�α παρ1 �Απ�λλων�Iω. (cfr. Argonàutiques
I 118-121, on hi ha una breu referència als patiments de Melamp en els esta-
bles d’Ificle per causa de Pero).
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III.4 Un voltor revela a Melamp com guarir Ificle
T13 Apol·lodor I 9,12
Β�ας δC �µνηστε'ετ� ΠηρY τ
ν Νηλ�ως� X δC π�λλ4ν α0τI4 µνηστευ�µ�νων τ
ν
�υγατ�ρα δ?σειν <�η τI4 τ1ς �Ι��κλ�υ ��ας κ�µ�σαντι α0τI4. α^ται δC Jσαν �ν
Φυλ�κRη, κα κ'ων ��'λασσεν α0τ1ς �^ �Qτε 6ν�ρωπ�ς �Qτε �ηρ��ν π�λας �λ�ε>ν
eδ'νατ�. τα'τας ;δυνατ4ν Β�ας τ1ς ��ας κλ�ψαι παρεκ�λει τ�ν ;δελ��ν
συλλα��σ�αι. Μελ�µπ�υς δC 2π�σ)ετ�, κα πρ�ε>πεν 7τι �ωρα��σεται κλ�πτων
κα δε�ες �νιαυτ�ν �Fτω τ1ς ��ας λ�ψεται. µετ1 δC τ
ν 2π�σ)εσιν ε�ς Φυλ�κην
;πR�ει κα�, κα��περ πρ�ε>πε, �ωρα�ες �π τR% κλ�πR% δ�σµι�ς �ν ��κ�µατι
��υλ�σσετ�. λειπ�µ�ν�υ δC τ�� �νιαυτ�� �ρα)��ς )ρ�ν�υ, τ4ν κατ1 τ� κρυ�α>�ν
τ%ς στ�γης σκωλ�κων ;κ�'ει, τ�� µCν �ρωτ4ντ�ς π�σ�ν dδη µ�ρ�ς τ�� δ�κ��
δια���ρωται, τ4ν δC ;π�κριν�µ�νων λ�ιπ�ν �λ�)ιστ�ν εZναι. κα τα)�ως
�κ�λευσεν α2τ�ν ε�ς jτερ�ν �gκηµα µεταγαγε>ν, γεν�µ�ν�υ δC τ�'τ�υ µετ’ �0 π�λK
συν�πεσε τ� �gκεµα. �αυµ�σας δC Φ'λακ�ς, κα µα�Yν 7τι �στ µ�ντις 6ριστ�ς,
λ'σας παρεκ�λεσεν ε�πε>ν 7πως α0τ�� τI4 παιδ �Ι��κλIω πα>δες γ�νωνται. X δC
2π�σ)ετ� ��’ Io τ1ς ��ας λ�ψεται. κα κατα�'σας τα'ρ�υς δ'� κα µελ�σας τ�Kς
��ων�Kς πρ�σεκαλ�σατ�� παραγεν�µ�ν�υ δC α�γυπι��, παρ1 τ�'τ�υ µαν��νει δ

7τι Φ'λακ�ς π�τε κρι�Kς τ�µνων �π τ4ν α�δ��ων παρ1 τI4 �Ι��κλIω τ
ν µ�)αιραν
RLµαγµ�νην <τι κατ��ετ�, δε�σαντ�ς δC τ�� παιδ�ς κα �υγ�ντ�ς αA�ις κατ1 τ%ς
Vερ=ς δρυ�ς α0τ
ν <πηBε, κα τα'την ;µ�ιτρ�)�σας �κ�λυψεν X �λ�ι�ς. <λεγεν
�Aν, ε2ρε�ε�σης τ%ς µα)α�ρας ε� B'ων τ�ν ��ν �π Lµ�ρας δ�κα �Ι��κλIω δI4 πιε>ν,
πα>δα γενν�σειν. τα�τα µα�Yν παρ’ α�γυπι�� Μελ�µπ�υς τ
ν µCν µ�)αιραν ε^ρε,
τI4 δC �Ι��κλIω τ�ν ��ν B'σας �π Lµ�ρας δ�κα δ�δωκε πιε>ν, κα πα>ς α0τI4
Π�δ�ρκης �γ�νετ�. τ1ς δC ��ας ε�ς Π'λ�ν dλασε, κα τI4 ;δελ�I4 τ
ν Νηλ�ως
�υγατ�ρα λα�Yν <δωκε. κα µ�)ρι µ�ν τιν�ς �ν Μεσσ�νRη κατI?κει, Mς δC τ1ς �ν
fΑργει γυνα>κας �B�µηνε ∆ι�νυσ�ς, �π µ�ρει τ%ς �ασιλε�ας �ασ�µεν�ς α0τ1ς �κε>
µετ1 Β�αντ�ς κατI?κησε. 

T14 Eustaci I 415-416 (com. al vers de l’Odissea XI 292)
ΝηλεKς δC τR% µητρ Τυρ�> �παµ'νων �δ�δ�υ τ
ν �υγατ�ρα ΠηρY κ�λλει
δια��ρ�υσαν τI4 �B �Ι��κλ�υ λα��ντι τ1ς ���ς, 7σαι δι��ερ�ν τR% µητρ�. �πε)ε�ρει δC
�0δε�ς, Jσαν γ1ρ 6µα)�ι τI4 �Ι��κλIω ��υκ�λ�ι τε ;γρ�ι4ται κα κ'νες. Β�ας δC X
�Αµυ���ν�ς �αρρ�σας ;ν�σαι nν τ1 τ�� 6�λ�υ τ��δε Μελ�µπ�δα τ�ν ;δελ��ν,
6νδρα τ
ν µαντικ
ν 6ριστ�ν, 2��σταται τ� <ργ�ν κατ1 <ρωτα τ%ς Πηρ��ς, κα
πε��ει τ�ν ;δελ��ν 2π�δ�ναι τ�ν ;γ4να. X δC, κα� τ�ι εA ε�δYς 7τι sλ?σεται, τ�λµI=
7µως δι1 τ�ν ;δελ��ν. κα δ
 ;πελ�Yν T�λω, κα παραδ��ες �Ι��κλIω κα
κα�ειρ)�ες ��υλ�σσετ�. δ���ντων δC πρ�ς 2π�υργ�αν α0τI4 ;νδρ�ς κα
γυναικ�ς, X µCν ;ν
ρ �πιεικ4ς Jν πρ�ς α0τ��, L δC γυν
 �λ'πει. �πε δC X )ρ�ν�ς
πρ�Q�αινεν, ;κ�'ει σκωλ�κων ψ���υ τιν�ς εgτε τρισµ�� Fπερ�εν τ�� τ�γ�υς. �V δC
�δ�λ�υν �hς <τρι]�ν κα��περ nν µ�ντις αgσ��ιτ� δειν�ς �πα lϊειν τ�ι�'των �ων4ν,
Mς 6ρα �ε�ρ?κ�ιεν dδη τ
ν δ�κ�ν. Jν δ� �ασι κα τ1 τ�ια�τα δεBι�ς X Μελ�µπ�υς,
�hα 2π� δρακ�ντων κα�αρ�ες τ1 Gτα Mς κα τ4ν ;λ�γων κατακ�'ειν ]I?ων. κα
τ��νυν τ� τ%ς δ�κ�� π���ς µα�Yν πρ�σπ�ιε>ται µαλακ4ς <)ειν, κα ;ναπεσYν
πρ�καλε>ται τ�Kς διακ�ν�υς �Bαγαγε>ν α0τ�ν τ�� ��κ�σκ�υ, δραBαµ�ν�υς τ
ν µCν
γυνα>κα τ4ν κ�τω τ%ς κλ�νης, τ�ν δC 6νδρα τ4ν πρ�ς τR% κε�αλR%. τ4ν δC �Fτω
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πεπ�ιηκ�των κα τ%ς κλ�νης ;πενε)�ε�σης τI4 πλε��νι <Bω πρ�ς τ�� ;νδρ�ς �ν
τ�σ�'τIω κλ=ται L δ�κ�ς κα �µπ�πτει τR% γυναικ <σω κα κτε�νει α0τ�ν. κα X
περισω�ες ;ν
ρ ;γγ�λλει τ� γεγ�ν�ς τI4 Φυλ�κIω, κ;κε>ν�ς τI4 �Ι��κλIω. X δC �ρωτI=
τ�ν Μελ�µπ�δα, τ�ς τε εgη κα ��’ Io <λ��ι. κα π�ντα µα�Yν 2πισ)νε>ται δ?σειν
τ1ς ���ς εgπερ X Μελ�µπ�υς �Bε'ρ�ι τρ�π�ν τιν1 γ�ν%ς α0τI4, Jν γ1ρ πα�δων
6γ�ν�ς. X δC ��υ�υτ�σας διαιρε> µ��ρας τ�>ς 5ρνισι, κα �πικαλεσ�µεν�ς π�ντας
πλ
ν Α�γυπι�� �ρωτI= ε� <στι µη)αν
 πα�δων γ�ν%ς τI4 �Ι��κλIω. µ
 �)�ντων δC
ε�πε>ν, Eκει �π π=σιν X Α�γυπι�ς, κα τ1ς τ%ς ;παιδ�ας α�τ�ας λ�γει. αV δC Jσαν, τ�
διω)�%ναι 2π� Φυλ1κ�υ π�τC τ�� πατρ�ς µετ1 µα)α�ρας τ�ν fΙ�ικλ�ν πα>δα 5ντα
κατ� τινα Nργ�ν, κα τ�ν Φ'λακ�ν µ
 καταλα��ντα �µπ%Bαι τ
ν µ�)αιραν
;)�ρδIω, dτ�ι ;π�Iω κατ� τινας ;γρ�Iα, κα περι��ναι τR% µα)α�ρIα τ�ν τ�� �υτ��
�λ�ι�ν κα καλ'ψαι περισ)�ντα �ντ�ς. κα τ�ν fΙ�ικλ�ν τ� �ντε��εν µ

παιδ�π�ιε>ν δι1 τ� �κε>�εν δ��ς. 2π�δειBε δC κα τ
ν 6)ερδ�ν X Α�γυπι�ς, κα 7π�ι
κρ'πτει τ
ν µ�)αιραν, pν κα �κ�λευσεν �κκαλ'ψαι τ�� �λ�ι�� �κλ�ψαντα κα
κ�µισ�µεν�ν κα ;π�σµ�Bαντα διδ�ναι π�νειν τ�� ��� �ν �gνIω �π δ�κα Lµ�ρας τ�ν
fΙ�ικλ�ν. π�ιε> δ
 κατ1 τα�τα X fΙ�ικλ�ς, κα 8?νυσι τ
ν γ�ν�ν. �ν δC 2π�µν�µατι
Θε�κρ�τ�υ ��ρεται κα 7τι �κτ�µν�ντ� π�τε τI4 Φυλ�κIω ]I4α παρειστ�κει πα>ς `ν
fΙ�ικλ�ς. $ν �κπλ%Bαι ��λων X πατ
ρ κα ;νατε�νας pν κατε>)ε µ�)αιραν, εZτα ε�ς
τ� πλησ��ν δ�νδρ�ν �µπ%Bαι �ελ�σας, �π�νεγκεν α0τ�� τ�>ς µ�ρ��ις �Fτω συµ��ν.
Μελ�µπ�υς δC α0τ
ν ;νευρYν �κ�λευσε τ�ν fΙ�ικλ�ν B�σαντα τ�ν ��ν π�νειν. κα
α0τ�ς π�ι�σας �Fτω γ�νεται πα�δων πατ�ρ. κε>ται δC παρ1 τ�>ς παλαι�>ς κα 7τι
Μελ�µπ�υς, Mς �ρρ��η, παρ’ Α�γυπι�� µα�Yν τ� τ%ς ;τεκν�ας αgτι�ν, κα
;να]ητ�σας τ
ν µ�)αιραν ;)�ρδ�υ �λ�ιI4 κεκαλυµµ�νην pν �π�νεγκε Φ'λακ�ς
τI4 �Ι��κλIω κατ1 τ�ν ;γρ�ν �κτ�µν�ντι τετρ�π�δα, �'σας τε �ε�>ς τ�>ς µην��υσι
2πCρ τ%ς τ4ν τετραπ�δων ε0ν�υ)�ας, τ�ν fΙ�ικλ�ν ;π��Rηνε πατ�ρα Πρωτεσιλ��υ
τε, τ�� �ν Τρ��Iα πρ?τ�υ πεσ�ντ�ς, κα Π�δ�ρκ�υς. κα λα�Yν �Fτω τ1ς ��ας κα
;γαγYν ε�ς Π'λ�ν δ�δωσιν ε�ς jδν�ν τI4 Νηλε>, κα τ
ν ΠηρY λαµ��νει πρ�ς γ�µ�ν
Β�αντι τI4 ;δελ�I4.

T15 Escolis a l’Odissea IX 287
ΝηλεKς X Π�σειδ4ν�ς <)ων �υγατ�ρα ΠηρY τ�Qν�µα κ�λλει ε0πρεπεστ�την
�0δεν τα'την �Bεδ�δ�υ πρ�ς γ�µ�ν, ε� µ
 πρ�τερ�ν �κ Φυλ�κης τ1ς τ%ς µητρ�ς
Τυρ��ς �λ�σει� τις ���ς παρ’ �Ι��κλ�υ. π�ντων δC ;π�ρ�υµ�νων Β�ας X Ταλα��
µ�ν�ς 2π�σ)ετ� δρ�σειν τ��τ�, κα πε��ει τ�ν ;δελ��ν Μελ�µπ�δα 8�Bαι τ�
<ργ�ν. X δC, κα�περ ε�δYς tτε δ
 µ�ντις 7τι sλ?σεται �νιαυτ�ν, ε�ς τ
ν fk�ρυν
;�ικνε>ται �π τ1ς ���ς. �V �'λακες �ντα��α κα �V ��υκ�λ�ι κλ�πτ�ντα α0τ�ν
λαµ��ν�υσι κα παραδιδ�ασιν �Ι��κλIω, κα δε�ες ��υλ�σσετ� παρε]ευγµ�νων
α0τI4 �εραπ�ντων δ'�, ;νδρ�ς κα γυναικ�ς. κα X µCν ;ν
ρ α0τ�ν �πιεικ4ς
��ερ�πευεν, L δC γυν
 �αυλ�τερ�ν. �πε δC X �νιαυτ�ς Nλ�γ�ν πρ�ς τ� τελειω�%ναι
περιR�ει, Μελ�µπ�υς ;κ�'ει Fπερ��ν τινων σκωλ�κων διαλεγ�µ�νων 7τι
κατα�ε�ρ?κ�ιεν τ
ν δ�κ�ν. κα τ��τ� ;κ�'σας καλε> τ�Kς διακ�ν�υς κα κελε'ει
α0τ�ν �κ��ρειν, τ%ς κλ�νης λαµ�αν�µ�ν�υς τ
ν µCν γυνα>κα πρ�ς π�δ4ν, τ�ν δC
6νδρα πρ�ς κε�αλ%ς. �V δC α0τ�ν ;ναλα��ντες �κ��ρ�υσιν. �ν τ�σ�'τIω δC κα L
δ�κ�ς κατακλ=ται κα �πιπ�πτει τR% γυναικ κα κτε�νει α0τ�ν. X δC ;ν
ρ �Bαγγ�λλει
τI4 Φυλ�κIω, X δC Φ'λακ�ς �Ι��κλIω, τ1 γεν�µενα. �V δC �λ��ντες παρ1 τ�ν
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Μελ�µπ�δα �ρωτ4σιν α0τ�ν τ�ς �στιν. X δC <�η µ�ντις εZναι. �V δC α0τI4 τ1ς ���ς
2πισ)ν��νται δ?σειν, �1ν µη)αν�ν τινα εFρRη πα�δων γεν�σεως �Ι��κλIω. κα
πιστ��νται τα�τα. X δC Μελ�µπ�υς ���ν Vερε'σας τI4 ∆ι διαιρε> µ��ρας π=σι τ�>ς
5ρνισιν. �V δC <ρ)�νται π�ντες πλ
ν Tν�ς α�γυπι��. X δC Μελ�µπ�υς �ρωτI= π�ντας
τ�Kς 5ρνι�ας εg τις �Zδε µη)αν
ν π4ς nν �Ι��κλIω γ�ν�ιντ� πα>δες. ;π�ρ��ντες δC
�κε>ν�ι κ�µ�]�υσι τ�ν α�γυπι�ν. �^τ�ς δC τ
ν α�τ�αν �B ;παιδ�ας σπ�ρ=ς ε0��ως
ε^ρεν. δι4Bαι γ1ρ τ�ν Φ'λακ�ν µετ1 µα)α�ρας τ�ν fΙ�ικλ�ν <τι νε�γν�ν 5ντα δι1
τ� �δε>ν α0τ�ν 6τ�π�ν τι π�ι��ντα, <πειτα τ�ν Φ'λακ�ν µ
 καταλαµ��ν�ντα π%Bαι
τ
ν µ�)αιραν εgς τινα 6)ερδ�ν κα περι��ναι α0τR% τ�ν �λ�ι�ν, τ�ν δC fΙ�ικλ�ν δι1
τ� δ��ς µηκ�τι πα>δας π�ι%σαι. �κ�λευσεν �Aν X α�γυπι�ς τ
ν µ�)αιραν τ
ν �ν τI4
;)�ρδIω κ�µ�]ειν κα ;π�σµ�Bαντα τ�ν ��ν διδ�ναι ;π’ α0τ%ς πιε>ν �ν �gνIω δ�κα
Lµ�ρας �Ι��κλIω� γεν�σεσ�αι δC α0τI4 πα>δας �κ τ�'τ�υ. π�ι�σας δC X fΙ�ικλ�ς
τ��τ� τ
ν γ�ν
ν ;ναρρ?ννυσι κα gσ)ει Π�δ�ρκην πα>δα. κα δ�δωσι τ1ς ���ς τI4
Μελ�µπ�δι, uς λα�Yν κα ;γαγYν ε�ς Π'λ�ν δ�δωσι Νηλε> jδνα τ%ς Πηρ��ς. κα
λαµ��νει α0τ
ν τI4 ;δελ�I4 Β�αντι πρ�ς γ�µ�ν. κα α0τI4 γ�ν�νται πα>δες
Περι�λκης κα fΑρητ�ς κα �Αλ�εσ���ια. L δC Vστ�ρ�α παρ1 Φερεκ'δRη �ν τR%
T�δ�µRη.

IV. Guarició de les dones d’Argos o de les filles de Pretos

T16 Apol·lodor II 2,1-2
(...) µερισ�µεν�ι δC τ
ν �Αργε�αν tπασαν κατI4κ�υν, κα �Ακρ�σι�ς µCν fΑργ�υς
�ασιλε'ει, Πρ�>τ�ς δC Τ�ρυν��ς. κα γ�νεται �Ακρισ�Iω µCν �B Ε0ρυδ�κης τ%ς
Λακεδα�µ�ν�ς ∆αν�η, Πρ��τIω δC �κ Σ�ενε���ας Λυσ�ππη κα �Ι�ιν�η κα
�Ι�ι�νασσα. α^ται δC Mς �τελει?�ησαν, �µ�νησαν, Mς µCν 9Ησ��δ�ς �ησιν, 7τι τ1ς
∆ι�ν'σ�υ τελετ1ς �0 κατεδ�)�ντ�, Mς δC �Ακ�υσ�λα�ς λ�γει, δι�τι τ� τ%ς xΗρας
B�αν�ν �Bηυτ�λισαν. γεν�µεναι δC �µµανε>ς �πλαν4ντ� ;ν1 τ
ν �Αργε�αν tπασαν,
αA�ις δC τ
ν �Αρκαδ�αν διελ���σαι µετ’ ;κ�σµ�ας sπ�σης δι1 τ%ς �ρηµ�ας
�τρ�)α]�ν. Μελ�µπ�υς δC X �Αµυ���ν�ς κα Ε�δ�µ�νης τ%ς fΑ�αντ�ς, µ�ντις `ν
κα τ
ν δι1 �αρµ�κων κα κα�αρµ4ν �εραπε�αν πρ4τ�ς ε2ρηκ?ς, 2πισ)νε>ται
�εραπε'ειν τ1ς παρ��ν�υς, ε� λ���ι τ� τρ�τ�ν µ�ρ�ς τ%ς δυναστε�ας. �0κ
�πιτρ�π�ντ�ς δC Πρ��τ�υ �εραπε'ειν �π µισ��>ς τηλικ�'τ�ις, <τι µ=λλ�ν
�µα�ν�ντ� αV παρ��ν�ι κα πρ�σ�τι µετ1 τ�'των αV λ�ιπα γυνα>κες. κα γ1ρ α^ται
τ1ς ��κ�ας ;π�λιπ��σαι τ�Kς �δ��υς ;π?λλυ�ν πα>δας κα ε�ς τ
ν �ρηµ�αν ����των.
πρ��αιν�'σης δC �π πλε>στ�ν τ%ς συµ��ρ=ς, τ�Kς α�τη��ντας µισ��Kς X Πρ�>τ�ς
�δ�δ�υ. X δC 2π�σ)ετ� �εραπε'ειν 7ταν jτερ�ν τ�σ��τ�ν τ%ς γ%ς X ;δελ��ς α0τ��
λ��Rη Β�ας. Πρ�>τ�ς δC ε0λα�η�ες µ
 �ραδυν�'σης τ%ς �εραπε�ας α�τη�ε�η κα
πλε>�ν, �εραπε'ειν συνε)?ρησεν �π τ�'τ�ις. Μελ�µπ�υς δC παραλα�Yν τ�Kς
δυνατωτ�τ�υς τ4ν νεανι4ν µετ’ ;λαλαγµ�� κα� τιν�ς �ν���υ )�ρε�ας �κ τ4ν Nρ4ν
α0τ1ς ε�ς Σικυ4να συνεδ�ωBε. κατ1 δC τ�ν διωγµ�ν L πρεσ�υτ�τη τ4ν �υγατ�ρων
�Ι�ιν�η µετ�λλαBεν� τα>ς δC λ�ιπα>ς τυ)�'σαις κα�αρµ4ν σω�ρ�ν%σαι συν��η. κα
τα'τας µCν �B�δ�τ� Πρ�>τ�ς Μελ�µπ�δι κα Β�αντι, πα>δα δ’ Fστερ�ν �γ�ννησε
Μεγαπ�ν�ην.
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T17 Escolis a l’Odissea XV 225
Eκιστα δC α0τI4 κα �^τ�ς �νδ�B�τατ�ς y�λ�ς �γ�νετ�. τ4ν γ1ρ Πρ��τ�υ �υγατ�ρων
τ�� �ασιλ�ως τ4ν �Αργε�ων Λυσ�ππης κα �Ι�ιαν�σσης δι1 τ
ν �κ νε�τητ�ς
;νεπιλ�γιστ�αν sµαρτ�υσ4ν ε�ς xΗραν� παραγεν�µεναι γ1ρ ε�ς τ�ν τ%ς �ε�� νεYν
<σκωπτ�ν α0τ�ν λ�γ�υσαι πλ�υσι?τερ�ν µ=λλ�ν εZναι τ�ν τ�� πατρ�ς �Zκ�ν� κα
δι1 τ��τ� µανεισ4ν παραγεν�µεν�ς X Μελ�µπ�υς 2π�σ)ετ� π�ντως �εραπε'ειν, ε�
λ���ι κατ�Bι�ν τ%ς �εραπε�ας µισ��ν. dδη γ1ρ L ν�σ�ς δεκαετ
ς κα Nδ'νην
��ρ�υσα �0 µ�ν�ν α0τα>ς τα>ς κ�ραις, Μελ�µπ�δι κα µ�ρ�ς τ%ς �ασιλε�ας κα µ�αν
τ4ν �υγατ�ρων pν nν ���λ�ι ε�ς γ�µ�ν δ?σειν, ��σατ� τ
ν ν�σ�ν Μελ�µπ�υς δι� τε
Vκεσι4ν κα �υσι4ν τ
ν xΗραν µειλιB�µεν�ς. κα λαµ��νει πρ�ς γ�µ�ν �Ι�ι�νασσαν
<δν�ν α0τ
ν τ4ν �ατρει4ν καρπωσ�µεν�ς. L Vστ�ρ�α παρ1 Φερεκ'δRη.

T18 Hesíode Catàleg de les dones fr. 37, vv. 10-15
�z δC κα ε�ς fΑργ�ς Πρ�>[τ�]ν π�[ρα δ>�ν cκ�ντ�,
<ν�� σ�ιν µετ�δωκ[ε
g��[ι]µ�ς Πρ�>τ�ς κλ%ρ�ν .R[
Vππ�δ�µIω τε [Β�]αντι [Μελ�µπ�δ� �’
µαντ�σ'νRης ��σατ’, �πε ε�[
eλ�σ'νην �ν�ηκε )�λωσα[µεν-

T19 Escolis a Píndar N9, escoli 30b
Πρ�>τ�ς ��ασ�λευσε τ�� fΑργ�υς, τ4ν �υγατ�ρων δC α0τ�� µανεισ4ν Μελ�µπ�υς
µ�ντις `ν παρεγ�νετ�� Xµ�λ�γη��ντ�ς δC α0τI4 µισ��� τ4ν δυε>ν µερ4ν τ%ς
�ασιλε�ας, �κ��ηρεν α0τ�ς� Mς δC �κ��ηρεν, <λα�ε κατ1 τ
ν 2π�σ)εσιν, κα τ� µCν
Eµισυ �κ�ιν?σατ� τI4 ;δελ�I4 Β�αντι, τ� δC Eµισυ κατ�σ)εν α2τI4, qστε γενη�%ναι
τ
ν 7λην �ασιλε�αν τριµερ%, Μελαµπ�δ�δας, Βιαντ�δας, Πρ�ιτ�δας.

T20 Pausànies VIII 18,7-8
2πCρ δC τ
ν Ν?νακριν 5ρη τε καλ�'µενα �Αρ��νια κα σπ�λαι�ν �στιν �ν α0τ�>ς. �ς
τ��τ� ;να�υγε>ν τ� σπ�λαι�ν τ1ς �υγατ�ρας τ1ς Πρ��τ�υ µανε�σας λ�γ�υσιν, uς X
Μελ�µπ�υς �υσ�αις τε ;π�ρρ�τ�ις κα κα�αρµ�>ς κατ�γαγεν �ς )ωρ��ν καλ�'µεν�ν
Λ�υσ�'ς. τ�� µCν δ
 5ρ�υς τ4ν �Αρ�αν�ων Φενε=ται τ1 π�λλ1 �ν�µ�ντ�� �V δC �ν
7ρ�ις dδη Κλειτ�ρ�ων ε�σν �V Λ�υσ��. π�λιν µCν δ� π�τε εZναι λ�γ�υσι τ�Kς
Λ�υσ�'ς, κα �Αγησ�λας ;ν
ρ Λ�υσεKς ;νηγ�ρε'�η κ�λητι cππIω νικ4ν, 7τε πρ?την
�π τα>ς δ�κα �τ��εσαν πυ�ι�δα �Αµ�ικτ'�νες� τ1ς δ’ �Aν �υγατ�ρας τ�� Πρ��τ�υ
κατ�γαγεν X Μελ�µπ�υς �ς τ�Kς Λ�υσ�Kς κα eκ�σατ� τ%ς µαν�ας �ν �Αρτ�µιδ�ς
VερI4� κα ;π’ �κε�ν�υ τ
ν fΑρτεµιν τα'την 9Ηµερασ�αν καλ��σιν �V Κλειτ�ρι�ι.

V. Melamp i Dionís

V.1 Melamp porta els ritus de Dionís d’Egipte
T21 Heròdot II 49
fΗδη Gν δ�κ�ει µ�ι Μελ�µπ�υς X �Αµυ��ων�ς τ%ς �υσ�ης τα'της �0κ εZναι ;δα
ς
;λλ’ <µπειρ�ς. xΕλλησι γ1ρ δ
 Μελ�µπ�υς �στ X �Bηγησ�µεν�ς τ�� ∆ι�ν'σ�υ τ�
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τε �Qν�µα κα τ
ν �υσ�ην κα τ
ν π�µπ
ν τ�� �αλλ��. �Ατρεκ�ως µCν �0 π�ντα
συλλα�Yν τ�ν λ�γ�ν <�ηνε, ;λλ’ �V �πιγεν�µεν�ι τ�'τIω σ��ιστα µε]�νως
�B��ηναν� τ�ν δ’ Gν �αλλ�ν τ�ν τI4 ∆ι�ν'σIω πεµπ�µεν�ν Μελ�µπ�υς �στ X
κατηγησ�µεν�ς, κα ;π� τ�'τ�υ µα��ντες π�ιε�σι τ1 π�ιε�σι xΕλληνες. �ΕγY µ�ν
ν'ν �ηµι Μελ�µπ�δα γεν�µεν�ν 6νδρα σ���ν µαντικ�ν τε TωυτI4 συστ%σαι κα
πυ��µεν�ν ;π’ Α�γ'πτ�υ 6λλα τε π�λλ1 �σηγ�σασ�αι xΕλλησι κα τ1 περ τ�ν
∆ι�νυσ�ν, Nλ�γα α0τ4ν παραλλ�Bαντα. k0 γ1ρ δ
 συµπεσε>ν γε ��σω τ� τε �ν
Α�γ'πτIIω π�ει'µενα τI4 �εI4 κα τ1 �ν τ�>σι xΕλλησι� Xµ�τρ�πα γ1ρ nν Jν τ�>σι
xΕλλησι κα �0 νεωστ �σηγµ�να. k0 µCν �0δC ��σω 7κως Α�γ'πτι�ι παρ’
9Ελλ�νων <λα��ν [ τ��τ� [ 6λλ� κ�' τι ν�µαι�ν. Πυ��σ�αι δ� µ�ι δ�κ�ει µ�λιστα
Μελ�µπ�υς τ1 περ τ�ν ∆ι�νυσ�ν παρ1 Κ�δµ�υ τε τ�� Τυρ��υ κα τ4ν σKν α0τI4
�κ Φ�ιν�κης ;πικ�µ�νων �ς τ
ν ν�ν Β�ιωτ�ην καλε�µ�νην )?ρην.

V.2 Melamp protos heuretés de la barreja del vi amb aigua
T22 Ateneu II 45c-d = Estàfil 269 fr. 7 Jacoby
Στ��υλ�ς δ� �ησι τ
ν τ�� �gν�υ πρ�ς τ� Fδωρ κρ=σιν Μελ�µπ�δα πρ4τ�ν ε2ρε>ν.

VI. Melamp i la font

T23 Herodià De prosodia catholica VI p. 206
Λ�υσ�ς κα Λ�υσ�� π�λις �Αρκαδ�ας, 7π�υ Μελ�µπ�υς <λ�υσε τ1ς Πρ��τ�υ
�υγατ�ρας κα <παυσε τ%ς µαν�ας.

T24 Eudox fr. 313
fΕστι κρ�νη τ%ς �Α]ην�ας, p τ�Kς γευσαµ�ν�υς τ�� Fδατ�ς π�ιε> µηδC τ
ν Nσµ
ν
τ�� <�gν�υ> ;ν�)εσ�αι, ε�ς pν λ�γ�υσι Μελ�µπ�δα, 7τε τ1ς Πρ�ιτ�δας �κ��αιρεν,
�µ�αλε>ν τ1 ;π�κα��ρµατα.

T25 Ateneu II 43ss = Filarc 81 fr. 63 Jacoby
Φ'λαρ)�ς δ� �ησιν �ν Κλε�τ�ρι εZναι κρ�νην ;�’ Sς τ�Kς πι�ντας �0κ ;ν�)εσ�αι
τ
ν τ�� �gν�υ Nδµ�ν.

VII. Una teogonia atribuïda a Melamp

T26 Diodor de Sicília I 97,4 = Hecateu d’Abdera 264 fr. 25 Jacoby
Μελ�µπ�δα δ� �ασι µετενεγκε>ν �B Α�γ'πτ�υ τ1 ∆ι�ν'σIω ν�µι]�µενα τελε>σ�αι
παρ1 τ�>ς xΕλλησι κα τ1 περ Κρ�ν�υ µυ��λ�γ�'µενα κα τ1 περ τ%ς
Τιταν�µα)�ας κα τ� σ'ν�λ�ν τ
ν περ τ1 π��η τ4ν �ε4ν Vστ�ρ�αν.


