
La poesia d'Hiponax

Caries tiliralles

La poesia d'llipbnax, despres de les edicions i dels comentaris que els frag-
ments que ens n'han pervingut han suscitat en el darrer quart de segle,'
continua representant, encara, un repte per als filblegs, i aixb per tota una
serie de fets cntre els quals, destacadament, la brevetat i la frequent'descon-
textualitzacio dels fragments de tradicio indirecta, d'una banda, 1, d'una al-
tra, l'estat -desesperat i desesperant, de vegades- de les romanalles papi-
rolbgiques. Tanmateix, el treball que s'ha anat acumulant damunt dels frag-
ments no ha estat debades i, a hores d'ara, la poesia d'Hipbnax ha de consi-
derar-se, inexcusablement, una fita i un tombant de gran importancia en la
histbria de la literatura grega. Si aixb es clar, no ho es gaire, emperb, en
quins termes podria formular-se, aquesta importancia.
Degani ha dedicat, en els seus Studi, un capftol, documentat i informatiu, a
((Ipponatte nella critica moderna» En resulta un retrat mes aviat contra-
dictori: poeta (<moralista» segons els uns i <<immoral>> segons els altres, hi ha
una certa unanimitat a considerar-lo ((popular», perb amb notables diferen-
cies de fops i de to quant al sentit d'aquesta consideracio: ((proletari», en
opinio d'alguns, i adhuc ((democratic)), perb hi ha qui pensa que corn a con-
segQi ncia d'un origen plebeu -l'adjectiu, escandalosament anacrbnic, s'ad-
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vera, pero, simptomaticament sovintejat- i d'altres entenen que com a
consequencia de desclassament, perque hauria estat, ens diuen, d'origen no-
ble, pero s'hauria empobrit i envilit. Procedint amb una certa barroeria
simplificadora, ens trobem davant de dues possibilitats: o be un poeta de
baixa extraccio social, que es complau en la descripcid d'ambients sordids,
pero en aquest cas d'una manera reivindicativa, amb una intencio mora-
litzant, o be un poeta noble d'origen, desclassat per enviliment, en sentit
moral, fins a la pobresa -i aixo hauria d'explicar el perque dels ambients
sordids. N'hi ha d'altres, de possibilitats, i em disculpo si cal de la simplifi-
caci6, que tanmateix mantinc com a significativa.
No cal ni dir que la valorac16 -literaria i, necessariament, dins d'aquesta
(lei de plantejaments, tambe moral- de la poesia d'I liponax haura d'acor-
dar-se amb una o altra cara d'aquesta interpretacio -representacio, mes
aviat- del poeta. I aquest es el primer mal, que de tot plegat en deriva una
comprens16 -interpretacio, mes aviat- de la poesia d'I liponax en clau di-
guem-ne biografica; i falsament biografica, tal volta, perque les Jades que
hem de creure que configuren la opersonalitat> del poeta provenen basica-
ment dels seus propis versos. I encara que els mes intel•ligents o lucids dels
interprets defugin la grolleria d'afirmar que calla vegada que Ilegim «jo> o
uI Iiponax» ens les havem amb una dada certa, amb quelcom realment vis-
cut pel poeta, i encara que se'ns parli, mes matisadament, de deformac16 o
de caricatura, el fet es que ni Hermann Frankel, a qui devem les pagines de
sfntesi mes brillants 1 sensibles, no dubta ni que 1'objecte de la caricaturitza-
cio es el poeta mateix («er karikiert sich selbst>) ni que I'objectiu d'aquesta
caricaturitzacio sigui divertir un auditori (<um seine I Iorer zu belustigen)>)
que, tanmateix, ningu no sembla interessat a aclarir qui el formava ni com
era que es divertissin d'aquesta manera, els seus components.
La conclus16, que ens trobem davant d'una oliteratura d'entretenimcnt,
crua i grotesca>> (<<eine derbe and groteske Unterhaltungsliteratur))), no es
en desacord amb aquesta etiqueta de poeta plebeu que els filolegs han atri-
bu-ft, amb tanta d'unanimitat i tan poc de rigor, i amb variants no gaire
imaginatives, a I liponax. I en resulta, doncs, una mena de poeta descordat,
pobre 1 satiric, lleig i tot,' que naturalment componia poemes furibunds,
amb situacions grotesques, sense estalviar escenes sexuals descrites amb
cruesa (i amb quins mots!), i, tot plegat, per divertir o entretenir no arri-
bem a saber qui.
Prou (lances han estat trencades, sobretot d'enca de la meitat d'aquest se-
gle, en favor d'una imatge diferent d'lliponax; hom ha afirmat, per exem-
ple, que es tracta d'un <<veritable artista i sofisticat»,` cosa que no fa del tot
dc bon integrar amb I'altra imatgc; endemes, altres trets que han estat pro-
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vats i formulats convincentment s'han superposat a la imatge tradicional,
com afegits a ella, lliguessin o no. Per a nosaltres que, tanmateix, ens veiem
sense remei, fins ara, mancats d'una part considerable de la seva produccio,
la cosa mes significativa pot ser confrontar la imatge que se n'ha fet la filo-
logia moderna amb el judici que en tenien els antics.
Aplegar 1 valorar el judici dels antics es una feina que ha estat feta, amb
competencia 1 objectivitat, per Degani.' Mes enlla dels testimonis: buscant 1
comparant per tota la literatura antiga, intentant de fer• veure que en el
fops de molts dels casos estudiats hi havia alguna cosa mes que la reduccio
de les coincidencies possibles entre Iliponax i altres poetes grecs a Worter
and Wendungen. Per exemple, en el cas de la comedia. Que 1'ethos de la co-
media s'hna apartant d'Hiponax, des dels inicis del genere fins a la nova,
aburgesada 1 conformista, no cal dubtar-ho. Pero tampoc no cal dubtar
que la importancia de la poesia ismbica en la comedia antiga es decisiva; es
clar clue hi ha tambe diferencies notables, que si sahessim mes be com fun-
cionava la poesia d'Hiponax (i la d'Arqufloc) podrfem provar de definir,
pero es igualment clar que la manera poetica dels comics es manifesta so-
vint amb recursos expressius, amb mecanismes lexics que retrobem en les
magres romanalles d'Arqufloc o d'Hiponax: xwptx6S X yfav va amb
(fxwnir:ly i n'es una forma."
No val la Pena de discutir extensament fets provats. Assenyalare, empero,
perque convc a la finalitat del meu discurs, que els erudits poetes hel.lenfs-
tics, Cal.lfmac tant com Licofro, i evidentment Herodes i els colismbics,
valoraren granment, de manera incontestable, diversos aspectes de I'activi-
tat poetica d'lliponax, i, aixf mateix, despres Sells, alguns poetes Ilatins
com I loraci, per citar-ne un de sob. Que, d'altra banda, des dels polfgrafs
d'epoca romana fins a Tzetzcs, trobem arreu, a la literatura grega, citacions
(1'1liponax, referencies a la seva obra. Eli ha vegades, ben cert, que els frag-
ments que ens en conserven responen a 1'interes erudit que escoliastes o
lexicografs tenien d'aclarir el sentit d'una paraula rara. La petja d'E liponax,
empero, es una cosa mes Fonda i de gran importancia des del punt de vista
literari 1 d'historia de la literatura: nomes ens cal pensar en que represents,
la seva poesia 1 els seus temes, per als cfnics 1 per a la tradicio de la novella
realista antiga.°
Aquesta importancia que els antics reconeixien a la poesia hiponactea o que
modernament hem pogut establir que havia tingut, es clar que pot presen-
tar una serie d'elements, basics, de mal conciliar amb la imatge del poeta
plebeu 1 de la poesia d'entreteniment, amb ]a imatge que havia quallat en la
filologia del segle passat i que, en gran part, ha arribat, consolidada, fins a

6. E. Stud,, p. 17 ss.
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avui. Que molts filolegs haguessin brandat com a escut 1'escassedat dels

fragments per tal de defensar-ne una lectura estreta, temorenca i simplifica-
dora, tampoc no es tan estrany; aquesta mena de miopia, academicament

consagrada, ha estat practicada a proposit de molts altres poetes arcaics.
Pero aquest no es ben he el tema, ara. Nomes constatar que, pel que fa a
Iliponax, molts filolegs il•lustres s'han revelat dignes successors d'aquells

escoliastes o lexicografs antics o medievals nomes atents al mot estrany, al

terme que cal explicar, confrontar amb un altre o discutir. I aixf han trobat

que aquelles paraules, lingufsticament tan interessants (i aquest era 1'interes

fonamental que Fliponax presentava, tan a prop nostre, per a un editor

com Masson), eren poc fines, feien referencia a ambits, a practiques i a si-
tuacions moralment blasmables: d'aquf que Hiponax hagues de quedar re-
duit a una imatge convencional com la que hem vist. No caldra insistir-hi.

Tot aixo no vol dir quc lingufsticament aquests mots no siguin interessants
ni que a la llengua d'Hiponax no trobern, efectivament, i abundosos, barba-
rismes insolits i, manta vegada, mots dels que hom sol anomenar bruts, re-
ferents al sexe o escatologics. A116 que vol dir es que, des del punt de vista
literari, d'aixo no en resulta necessariament res de blasmable o que hagi de
fer temer que no ens trobem davant d'una poesia de qualitat i, encara, so-
fisticada i treballada. D'antuvi, mes aviat sembla de bon metode suposar, i
prou, que aquest fet es logic que tingui una motivacio en la voluntat poeti-

ca d'l liponax, en la tradicio del genere que adopta 1 en el sentit, en definiti-
va, de la seva obra. Aquest fet com tot d'altres que tambe han estat asse-
nyalats pero que han estat valorats d'una manera unidimensional, positivis-
ts, sobre unes bases mal interpretades -ingenuament i sense crftica.

La vida d'Iliponax, que era natural d'Efes, tal com diu la Suda i hi concor-
den d'altres fonts, i que sembla haver residit no sabem quant de temps a
Clazomenes segons que ens informa tambe la Suda i altres testimonis, trans-
corregue versemblantment en el mon jonic; i, amb tota seguretat, a la sego-
na meitat i concretament a les darreries del segle V1.1'' La seva cpoca cor-
respon, doncs, en el mon minorasiatic, a la consolidacio definitiva de la
polis, de l'espai urba, civic, enfront de la dispersio rural -un fet la impor-
tancia del qua] destaca exemplarment entrc el primer mapa de la terra, el
d'Anaximandre, i la planificacio de 1'espai urba, unida al nom d'Hipodam; 1
contemporaniament a les primeres obres en prosa.''

La consolidacio de la polis, polfticament i urbanfstica, va unida, historica-
ment, a 1'epoca de les tiranies. Des del punt de vista urbanistic -clue es so-

lidari, ho repeteixo, del politic- tant l'Atenes dels Pisistratides com la Sa-
mos de Policrates, per limitar-nos a aquests dos exemples significatius,

pollen esscr caracteritzades per la reforma o la construcc16 d'edificis pu-

10. Ii. stud;, p. 19 ss.
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blics, sovint d'fndole religiosa; tambe per l'interes en la neteja, en la condf-

cia i salubritat: prenguern ara com a exemple la construcci6 d'aqueductes,

la necessitat aleshores sentida de fer arribar l'aigua a la ciutat sense haver

de deprendre d'una font immediata, sense limitacions en el seu us.12 I, en

canvi, en contrast amb aquesta polltica, a la poesia d'Hiponax, que fou con-

temporani d'aquests tirans i nascut a Efes -una ciutat tan important, a fi-

nals del segle Vi, com Milet-, no hi ha res d'aixo sing bordells (fr. 64 Dg

= 62 W) o be tavernes (fr. 79), ambits ciutadans, sf, pero poblats de prosti-

tutes (fr. 107 Dg = 104 W), de personages incestuosos (fr. 20 Dg = 12 W)

o be d'impotents (fr. 78); tot aixo en comptes de temples i d'espais exte-

riors magnffics, monumentals; i tampoc no hi trobem referencies a conduc-

cions d'aigua sing a carrerons estrets plens de brutfcia que apareixen

arreu."
La ciutat, en fer-se neta, es fa bella als ulls, pulcra, i tendeix a esdevenir

ella mateixa imatge de l'ordre. Crec que val la pena de pensar aquest fet en

el context d'una certa minva en el predomini de I'auditiu -un predomini

logic en una cultura basicament oral com la grega fins aleshores- que es

revela caracteristic de les darreries del segle VI i representac16 emblematica

dels progressos versemblantment assolits en aquell moment -1'epoca de la

redaccio pisistratida dels poemes homerics- per la tecnologia de 1'escriptu-

ra. Aquesta minva en el predomini de l'auditiu implica, correlativament, el

relleu donat al visual, la revalorac16 del visible.'' La importancia aleshores

atorgada a la bellesa dels edificis, a la neteja, crec que ha de considerar-se

en aquest context historic. I la bellesa, que produeix l'ordre i n'es producte,

es fa enemiga declarada de l'olor, de la pudor; justarnent quan Hiponax par-

la de xipollejar, fent soroll, en la merda (fr. 63 Dg = 61 W), o de com pu-

dien els carrerons estrets, les kaupat.

Las tirans encarnaren, per necessitat polltica, un projecte de civilitzacio que

es a la base dels ideals d'epoca classica. Aquesta civilitzacio, que volia,

doncs, neta i bella la ciutat, pulcra, volia tambe, a I'altura de les circums-

tancies, neta 1 bella, igualment pulcra, la llengua, el grec. I, amb la llengua,

volia preservar i netejar, depurant-los, els costurns, mantenir el llegat tradi-

cional enfront dell altres, dels altres per excel•lencia: els no-grecs, els bar-

bars. A Hiponax trobem, deia abans, barbarismes i paraulotes de tota

mena, practiques i usos no-grecs i mots i imatges referents al sexe o escato-

logics. I no es una cosy anecdotica 1 prou, ni que serveixi nomes per a de-

IectaciO d'escoliastes i lexicografs. Per posar dos exemples: que les romana-

12. I lerodot (I11 60) a proposit de Samos pot ser adduct corn a tcstimoni d'aqucstCs uricntaci(mm

de la politica dels tirans. F.s util al respccte A. Git I I Urbanistica Belle citta greche, Milano

1966, sobretot pp. 65-66 i 76-77. Sobre Atenes, (.1. Niossl[, La tyrannie dans la Grece antique,

Paris 1969, p. 70 ss.

13. Frs. 40 Dg = 155 W; 63 Dg = 61 W; 95 Dg = 92 W; i tambe el 78, acceptada la hrillant con-
jcctura de F. &tssl, «Nota a Flippon. fr. 78, 12 Ws, QUCC 21, 1976, p. 27 ss.
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lies d'1 Iiponax ens diguin com anomenaven Hermes en meoni (fr. 2 Dg =
3a W) va forca mes enlla del nom en questio, com es obvi, i que el fr. 95
Dg (= 92 W) ens presenti una dona parlant en lidi ja es prou significatiu,
pero ho es mes si considerem la mena de practiques que 1'estat del frag-
ment ens permet d'entrellucar que hi eren descrites.
Pero la tradicio de la Ilengua es la literatura que ha produft. I, en aquella
epoca, basicament els poemes homerics. La tendencia a depurar la llengua
implica tambe una actitud davant dels poemes homerics. I liparc havia ma-
nat la fixacio per escrit, la conversio definitivament en text d'aquests poe-
mes; Xenofanes, mes a prop d'Hiponax, havia blasmat la manera hesiodica
i homerica de tractar els deus (fr. I Gent-Pr); des de I'altre extrern del mon
grec, tan procliu tambe a les tiranies, Teagenes havia parlat dels sentits la-
tents o implfcits (unovotat) que hom pot trobar en els poemes homerics, i
es clar que posava aixf els fonaments per a una interpretacib -depuracio,
en definitiva- al•legorica dels textos.'' L'aparicio de la prosa, que especia-
litza i depura les possibilitats de la Ilengua, tambe resulta, en aquest con-
text, significativa.
Tots aquests projectes -^o es, basicament: la fixacio i depuracio dell poe-

mes homerics, que eren el nucli de tradicio cultural mes valorat per les

classes dominants, l'ambi.ci.o de fer la llengua mes rigorosa bo i convertint-

la en apta per a I'expressio mes precisa de determinats temes i conceptes-

perfilen la consciencia d'un projecte de cultura netament grega enfront dels
barbars. Xenofanes acusava els grecs del seu temps Shaver apres dels lidis
43poc76vac... xvw(pc;^ea; (fr. 3 (ent-Pr) i reclamava, en una altra ocasio (fr. 1
Gent-Pr) un himne Eutpniotc jn otS xai xa6apoioi 7 6yotS.

L'antftesi de la depuracio, en aquest sentit. es la interpretacio satfrica, l'atac
contra la tradicio i la parodia. A nivell de fraseologia, i fins i tot mes pre-
gonament, hi ha a Arqufloc, sense cap mena de dubte, un intent de suhver-
sio de l'herofcitat monolitica de l'epica. "' Pero I liponax es, ultra aixo, I'in-
ventor, hi ha qui ens diu, de la parodia (homerica, precisament: cfr. fr.
125 Dg = 128 W), i es tambe, amb seguretat, I'autor d'una Odissea si no pa-
rodica en sentit estricte sf irrespectuosa i obscena, decididament antiheroi-
ca, les restes de la qual, irremisiblement fetes mall-_)e, se'ns han salvat del
naufragi dels temps gravies al papir d'Oxirrinc 2174 (frs. 68 Dg = 69 W i
ss.).

La polis, consolidada, s'erigeix en centre de la vida humana; es embellida i
netejada, conserva la tradicio i la depura. Crea riquesa -6 evident que
aixo, tot plegat, to un aspecte economic fonamental- i la defensa contra
els delinquents. Rica, sent la necessitat de sentir-se segura i segura d'ella
mateixa, de desenvolupar un sistema de justfcia, un sistema penal, sobretot,

15. (Jr.fJ.SV I \ftR( ), La parole et le narbre. Aux origmes de la poetique , 'recque , Lund 19Th, 108 ss.
16. C. NI IR.Al I s, - J. IN )RI t I.As, Archilochus and the iambic poetry, Roma 1983, pp. 144 ss. , 149 ss.
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que superi els antics rituals i les practiques de venjanca --de redimir la bes-
tialitat de llurs metodes, en definitiva, integrant-los en l'ordre civil.

La riquesa personificada, Plutos, que donara tftol a una comedia d'Aristofa-
nes, apareix a Hiponax (fr. 44 Dg = 36 W) cega: amb una ceguesa que
constituira despres, cal tenir-ho present, un topos a la literatura d'inspiracio
cfnica.1- Trobern en els fragments d'Hiponax el crit contra la pobresa, con-
tra el fred, la fam i la indigencia. Pero la riquesa corn un be, tal corn la de-
mana Solo (fr. 1 Gent-Pr = 13 W), la que donen els deus i amb mesura, no
la trobem, igualment, als fragments d'Hiponax. En ells (frs. 42 Dg = 32 W,
44 Dg = 36 W) son demanats diners: monedes i quantitats concretes -i
no hi fa res si trenta o quaranta son expressions generiques:" la materialitat
de la moneda s'oposa a la riquesa, xp>lµaTa o itXoUroS, o a la felicitat, 07,.f3oS,
que en deriva. I arreu en els versos d'Hipbnax apareixen l'avarfcia i l'afarta-
ment -i no, altre cop, corn a Solo, en sentit depurat, abstractament, sino
en sentit literal-: podria ben esser que hi haguessin tingut personatges,
corn ara Cico o Sannos, o adhuc animals, emblematics.'° Per oposicio a la
farn que asseca (fr. 30 Dg = 10 W; cfr. 141 Dg = 165 W).
La ciutat, doncs, crea riquesa i la defensa contra els delinquents, contra els
Iladres. La poesia d'Hipbnax no nomes ens els mostrava en accio (fr. 79)
sino que insistia en el patronatge d'Hermes, en l'ajut que rebien d'aquest
deu (fr. 2 Dg = 3a W); d'un deu corn Hermes, Ilargament vinculat a la poe-
sia iambica i sovint tan marginal a l'ordre olfmpic i, en consegiiencia, a
l'ordre civil.'"
La ciutat, d'altra banda, que ha creat unes normes civils i que ella mateixa
ha quallat, corn a estructura, perque rebia suport de la solidesa d'unes insti-
tucions familiars que ha assimilat i enfortit, castiga l'adulteri, que atenta
greument contra la famflia, i, encara mes, mira I'incest amb horror, car el
considera tenac residu infame d'un temps passat incivil, sense ]lei. La poe-
sia d'Hipbnax, en canvi, ens posa davant d'escenes en les quals, tot i que no
poguem precisar-ne els details, es evident que «lasciui amores enarrantur»,
corn Ilegirn a l'aparat critic de l'edicio Degani (fr. 86 = 84 W), o sigui,
actes de la carp el possible interes literari dels quals sembla ben al marge
del recte us del matrimoni en termes tradicionals -grecs, vull dir-; d'al-
tres vegades, corn en el fragment 41 Dg (= 30 W), es clar, malgrat Masson,
que ens les havern amb un adulter, el qual o ha estat pres en plena confir-

17. 1.. Di (I %m, Studi, p. 32. J. R( x \, Kynikos tropos, p. 112 ss. En el mateix sentit, l'elogi de la po-

bresa es tamhe un terra de la propaganda cfnica despres generalitzat (C. MIRALLF:S, <Penfa y

kepos. Sobre algunos ideales de vida humana en la antiguedad tardfao, BIEH VII, 1, 1973).

18. 1'al corn comenta , amb rab , C. Degani en I'aparat de la seva edicib : p. 63 i cfr. p. 66.
19. Cfr. en especial fr. 129 Dg = 118 W (Yaarpoc Of, xataxpatr : i,; i.atkt4 Si: not to xr?.o5) i C. MIIRA-

I.I.IS, all fr. 78 W. di Ipponatte», QUCC it. s. 14, 1983 , pp. 9-10 sobre Cicd i alguns ocells
-entre els quals tambe l'i:pcooro; del fragment de referencia , definit corn ade presao pel comen-
tari (cfr . fr. 23 Dg = 16 W).

211. C. iNIIRAI.LLS - J. IN )R I L :AS, Archilochus, especialment p. 83 ss.
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mac16 de l'adjectiu o be n'ha estat declarat legalment convicte.21 I el frag-

ment 69 Dg (= 70 W) probablement ens parla en termes obscens d'un

incestuos, i en el fragment 20 Dg (= 12 W) Bupal es insultat com el-qui-

dorm-amb-la-mare, trhpoxoIT1S. Tampoc no es possible de dir, em temo,

que tots aquests exemples donin un saldo massa d'acord amb I'anhel civil

de 1'epoca.
Un paper important, decisiu, en la consolidacid de la ciutat ha d'haver tin-

gut la institucionalitzacid dels seus cultes. Hom pot dir, en efecte, que el

proces d'olimpitzacid de la religio grega, que ja es sensible en els poemes

homerics, triomfa, precisament, gracies a la consolidacid de la ciutat. La re-

lacio es recfproca. I es ddna el cas que aquf, en els fragments d'Hipdnax,

ens sobten practiques magiques (fr. 78) i remeis realment poc medics i que

mes aviat semblen excessos no gaire civils (fr. 95 Dg = 92 W). I, amb els

deus mateixos, allb que s'esdeve es prou simptomatic. Amb lladres i cops
de puny, mig en grec i mig en barbar, trobem Hermes, sobretot (frs. 2 Dg

= 3a W, 42 Dg = 32 W, 10 Dg = 35 W, 79, 164 Dg = 155b W), i trobem

Heracles (fr. 105 Dg = 102 W), el deu els treballs del qual poden Ilegir-se

en dues direccions que fan de mal conciliar pero igualment possibles: sigui

com a col•laborac16 a 1'empresa olfmpica d'ordenacio del mdn, sigui com les

malifetes i transgressions d'una mena de cafre descominal. 1-11 ha tarnb6
Apollo i Artemis, es cert (fr. 35 Dg = 25 W), pero en un context que, tot i

diffcil de restaurar, horn endevina ludic i fins irdnic. I tamhe hi ha el gran

Zeus, pero que simptomaticament no es xva^, corn en el pietas Esquil, sino

na2,µuS (fr. 47 Dg = 38 W), una paraula lfdia, que vol dir aixo mateix, tam-

be es veritat, pero en lidi. I es que aquf els deus o son escarnits o presentats

en contextos ironies o irreverents -per confrontaci6 amb el que sabem de

la religiositat olfmpica- o be no son del tot grecs o nomes grecs: Atena,

en un altre floc (fr. 49 Dg = 40 W), rep una apel•laci6 una altra volta en
lidi, i Rea no es Rea sind Cfbele (fr. 167 Dg = 156 W). Si no es que ens

trobem davant de Cibebe i de Bendis (fr. 125 Dg = 127 W) o, encara,

davant d'uns Cabiris (fr. 78) sospitosament implicats en unes operacions
previsiblement dirigides a tornar la seva capacitat sexual a un impotent.

Certament, no cal confiar que els moralistes en la lfnia de Xenbfanes o els

tenacos buscadors de sentits subjacents al relat homeric trobessin gaire edi-

ficants ni el que fan ni la manera com son anomenats, aquests deus d'Hi-

pbnax.

Tots aquests temes, aquest mode poetic hiponacteu, troben llur lloc en una

tradicid, la iambica, on no cal creure que constitueixin innovacions absolu-

tes. Allb que versemblantment constitueix una novetat, ara, mes aviat deu

ser, en definitiva, la crisi d'aquesta tradicid literaria, expertament explotada

per un poeta com II ipbnax, en 1'epoca de consolidacid de la polis.

21. O. Masson, en cteetc, %oldria que t tx<k signifiques sacrfleg. Sense provar-ho empero. Sohrc
aixo i la possihilitat d'altres adulteris a I liponax, dr. C. MIRALLES, ,Pals o posts a la pocsia
d'l Iiponax», en premsa als Studi in onore di A. Barigazzi, n. 23.
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Hi tenia un paper central, en aquella tradic16 literaria, una figura que els

antropolegs ban individuat en diverses cultures (de diverses latituds, des

d'africanes a nord-americanes indigenes) i que se sol designar amb el terme
anglo-sax6 de trickster: un personatge dels origens, desmesurat, objecte i

subjecte de buries, autor de proeses sexuals i manducatories, sovint impli-

cat en afers escatologics." No es una figura que trobem operant nomes en
la tradicio literaria iambica: en tenim exemples mftics que, en principi, no
sembla que tinguin res a veure amb aquesta tradicio. I, en ella, no la tro-

bern nomes a Hiponax: trets seus poden reconeixer-se en diversos perso-

natges i situacions en els fragments d'Arqufloc, constantment en la biogra-

fia del protagonista de la Vida d'Isop 1 Angelo Brelich n'assenyala brillant-

ment la importancia pel que fa a situacions i actituds dels personages de la
comedia aristofanica." Allo que, empero, caracteritzava el tractament, a la

poesia d'Hiponax, d'aquesta figura era la seva concreci6, com a model mfti-

co-narratiu, en la figura del cpapptxoc. Evidentment, no tenim base per a
dir que aixo fos sempre aixf, pert sf sembla enraonat d'apuntar que consti-

tuia un motiu recurrent i basic de la narrativa hiponactea, car aixo em sem-

bla que ho demostra a bastament, d'una banda, la insistencia de Tzetzes en

el terra (frs. 6 1 26-29 Dg = 5 1 7-9 W) i, d'una altra banda, el testimoni
d'algun altre fragment (probablement el 95 Dg = 92 W i tambe el 107 Dg
= 104 W).
Enganyador manta vegada enganyat, transgressor per naturalesa i en tots els

camps, i tambe manta vegada escarmentat i castigat per les sever transgres-

sions, el trickster pot arribar a considerar-se boc expiatori, pharmakos que

assumeixi ritualment (i literariament, en el cas de la poesia hiponactea) les

impureses de la comunitat; fins al punt que nomes la seva eliminaci6
-mort, real o ritual, i sempre segregac16 del cos social- pot purificar la
comunitat d'aquestes impureses. El pharmakos les representa, les encarna:
ell es les culpes de tots -i aixo no vol dir, ben entes, que hagi d'esser el
culpable de res. Es clar que el itoXty xaaaipety del fragment 26 Dg (= 5 W)
to sentit en aquest context. I que aquest context s'adiu, a traves de la figura
del trickster, amb la tradicio de la poesia iambica.
Tenim testimoniada la presencia de pharmakos en diversos rituals d'epoca
historica, des del culte de Zeus lici -per posar un exemple que to quelcom
a veure amb el Hop, parent tambe del trickster iambic- fins a les Targe-
lies, una festa que apareix al fragment 107 Dg (= 104 W; cfr. 35 Dg = 25
W). Aigunes figures mftiques, d'altra banda, sembla que hagin encarnat as-
pectes de la problematica de la relac16 entre culpa i castig que aquesta insti-
tuc16 ritual podia haver desvetllat sobretot en epoca classica -Edip en se-

2 2. P. RADIN - C. KIRI,A) I - C. (I. )l \(,, The Trickster, London 1956.

23. C. MIRALI.I-.S - J. PS'Rft I.:As, :lrcbilocbus, p. 11 ss.; A. BRI.I ICIt, nAristol.ine: commcdia c rcli-

gione», Acta class. Univ. Debrec. 5, 1969, pp. 22-30 (= M. DI 1 II[SVI (ed), 11 mito. Guida storica

c critica, Roma-Bari 1976).

24. C. %I I R vI I Is - J. P( )K I L! \s, Archilochus, p. 53 ss.
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ria ]'exemple mes conegut 1 tfpic. A la polis, doncs. Car, a la ciutat consoli-

dada, la figura del pharmakos -religiosa i representativa, tal com he dit, en

el seu origen- to tendencia, 16gicament, a esser substituida per persones

concretes que, des del punt de vista civil, son culpables ara d'aix6 ades d'a-

116 altre dins dels delictes fixats per les lleis, jurfdicament tipificats. El phar-

makos, en el procediment civil, no pot ser ja les culpes de tots: cada culpa to

un responsable que ha d'esser eliminat o separat del cos social -mort o

exili. En el procediment civil hi ha fets concrets I culpables concrets, i no

hi ha lloc per al pharmakos, que pot persistir com una romanalla ritual en

('ambit de la religio de la ciutat.
Pero la cosa important es que el costurn religios, el procediment ritual, da-
vant la consolidacio de la polls roman clos en ell mateix: aquest moment de

la ciutat comporta el desenvolupament d'un procediment civil, el pas, en

termes de Gernet, del pre-dret al Bret; al dret que, encara, en els seus pro-

cediments, pot coincidir amb el costum religios per6 que n'es la raciona-

litzacio ja amb un funcionament diferenciat. Tot 1 que el resultat -elimina-

cio o segregacio de la societat: mort o exili- basicament no canvia, i tot i

que les modalitats o formes del castig -lapidacio, forca, etc.- en el proce-
diment jurfdic poden continuar, bo i institucionalitzant-les civilment, les
formes del ritual.''
Una cosa semblant s'esdeve amb la salut. La medicina es aquf com el dret.
En el procediment ritual, el pharmakos s'enduu amb ell tota mena de cala-
mitats 1 malalties -1 tambe la pesta: recordern Edip- quc assoten la co-
munitat. La polis to tendencia a anar deixant aquestes funcions en mans
d'uns professionals, dels metges. F:1 procediment ritual acaba essent subs-

tituit, en la practica habitual, laica, pel procediment tecnic corresponent,

]'art medica.
I,:1 transgressor, 1'enganyador; el castigat, 1'enganyat. Cara 1 creu de la ma-
tcixa moneda. Superficialment, a la poesia d'Hip6nax trobem uns quants
pharmakoi, per6, mes pregonament, aquesta dinamica de I'agressor-vfctima

en una sola peca sembla com si 1'hagues dominada, aquesta poesia. Hi ha,

per exemple, ultra les dales assenyalades, la 1dentificaci6 dc transgressors
sotmesos a judici o a castig, d'impotents entestats a recobrar la virilitat, de
menjadors voracos, amb pharmakos El Iladre del fragment 2 Dg (= 3a W)
esta sotmes a la skaperda, segons la meva interpretacio, 1 el nom del joc in-
dica aquf el suplici;'- ]'impotent del fragment 78 recorre a practiques magi-
ques i, en el fragment 95 Dg (= 92 W), la integracio 6)61t(f:p tpappaxcp del v.
4 no es altra coca que una 1ntegrac16, certament, per6 resulta prou clar quc
el possible impotent, tambe, d'aquest altre lloc es copejat xjpc i, mena de

25. (
'.

NIIR.U. LIIS, art . cit. a la n. 21.

26. La figura de Democedes de Crotona , tal corn its descrita per Herodot III 131, r s un bon

exemple de com les ciutats Ilogaven i retribuien amb esplendidesa els servos dell lx)ns niet-

ges. I 'll seu propi nom (uqui -to-cura -del-pohle ») es dif (cil de pensar quc sigui casual.

27. C. N11RAI. I r s, art . cit. a la n. 21.
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castig a que eren sotmesos, amb finalitat de purificacio, els pharmako%
quant al golafre del fragment 129 Dg (= 118 W; cfr. comentari, fr. E),
sembla ben be que acaba menat aµ tov 8a^a66iav, com un pharmakos, tam-
be (fr. 130 Dg; cfr. comentari, fr. D).
En el benentes, naturalment, que el pharmakos no era una realitat, pels car-
rers, qualsevol dia, en una ciutat de la Jbnia minorasiatica de 1'epoca. Es un
model mftico-narratiu, a la poesia d'Iliponax, a les antipodes de l'heroi pin-
daric pero d'alguna manera amb una funcio similar, literariament equiva-
lent. I es un model, dins del tipus del trickster, en la tradicio de la poesia
iambica.

Una tradicio en la qual el jo del poeta es assumit, representatiu, i intercan-
viable, com a tal, amb qualsevol dell ells d'aquesta poesia. Tant el jo -que
de vegades es un ell: 1-Iip6nax, una tercera persona com qualsevol altre per-
sonatge- com Cico, com Bupal, con Sannos... -que tambe pot ser que
fossin jo, la persona loquens de mes d'un poema- podien assumir, en un mo-
ment o en un altre, la condicio de pharmakoi, co es, fer o dir cores en ]'am-
bit de la tradicio que hem dit.
D'aquesta manera la poesia d'Hiponax podia produir, com el pharmakos i
servint-se'n literariament com a pattern narratiu i corn a motile de personat-
ges i de situacions, una mena de depuracio, de purificacio col•lectiva. I
potser la poesia iambica trobava aixf un public i una funci6 en les novel
circumstancies socials, en la polis de 1'epoca de les tiranies. El jo del poeta o
els sous personages esdevenien, doncs, ara Iladres i ades adulters, a voltes
impotents i d'altres lascius insadollables, morts de gana, si no, o golafres
sense mida; personatges, el seu jo i els altres, que assurnien les culpes, les
frustracions, de la comunitat ciutadana; que, quan la polis maldava per en-
senyar cara neta i esplendids monuments, es movien en un mon de prostf-
buls i de tavernes, corn si, oposadament, maldessin, ells, per fer emergir a
la superffcie el vaixell sotsobrat del subconscient col•lectiu.
En el centre d'aquesta ciutat hiponactea no cal que hi busquem I'agora ni
els grans edificis religiosos i polftics. Podrfem, temptativament, proposar-
ne diversos centres. D'entre els possibles, per la seva carrega de significa-
cio, jo preferiria de proposar-ne, a tall d'hipbtesi, el segiient: la brutfcia, la
merda. Trobem en aquesta poesia, a mes de sovintejades referencies d'altra
mena, una paraula, que reapareixera significativament a Aristbfanes, que
proposo, en efecte, que considerem el centre, adhuc, en un cert sentit, de la
poetica hiponactea. Aquesta paraula es ?,aupii, que designa un carrero estret
(pi' ni 6-up-v>), diu Hesiqui) entre casa i casa, per on no passava gairebe nin-
gu; aquests carrerons devien ser tfpics del barris que quedaven lluny dels
carrers principals (1, per aixo, plens de fang a l'hivern i pols a 1'estiu: cfr.
Herodes 1 13), i en ells hom podia trobar, segons un escoliasta al vers 99
de la Pau d'Aristofanes, tota llei de brutfcies, principalment, si hem de
creure de hell nou Hesiqui, perque els vianants amb urgencies els feien ser-
vir per a llurs necessitats corporals.
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?,auprl apareix (cfr. n . 13) a tres fragments , i en un altre trobem un mes de

les Xaupat , quan sigui que, probablement a causa de la calor , els carrerons

en questi6 pudien mes. Hoc de tota mena de brutfcia , claveguera abans de

les clavegueres , la a.auprl representa l'aspecte menys urba, menys civic, de

la polis -tot i que, alhora , no existiria o no seria igual o no crearia els ma-

teixos problemes en un ambient rural , fora de la ciutat . Hoc de la merda, a

la ciutat la ;ux6prl es la vergonya que cal amagar, l'altra cara de les grans

conduccions d'aigua dels tirans, la negaci6 de la higiene publica . No to res

d'estrany , en una poesia on alga podia pixar sang, literalment (fr. 73). 1

tampoc no ha d'estranyar que aquests espais de la brutfcia tinguin relac16

amb els escarabats (fr. 95 Dg = 92 W; cfr. 78), car els escarabats represen-

ten a Iliponax 1'exces pederastic i aquests carrerons negres i fetids en 1'es-

pai urba semblen vinculats a problemes d'impotencia , de falta de nervi i de

vigoria sexual . Tambe en aquest sentit aquests carrerons poden ser propo-

sats com a emblematics : la ciutat reflectida a la poesia d'Hipbnax s'ha girat

d'esquena al mon rural, a la terra d'on havia tret la seva vigoria, el seu ner-

vi, la poesia iambica; el poeta iambic la presenta , en contrapartida, com

una ciutat d'impotents , de frustrats pels nous costums que ban fet perdre el

ritme antic de la vida.

Lis ciutadans ( Iliponax com BOpal o Nlimnes o etcetera ) duen tots al de-

dins d'ells mateixos un personage petit i Ileig, que fa coses vergonyoses.

Quan F.lia (V. H., X 6 = test . 19a) diu que deien
'
Irttttitvaxta tov notrltiiv 00

ttovov yevt (T8at µtxpov to awµa xai aiaxpov , &)2 xai kz: rttov, de fet recull

una tradicio que ha sintetitzat en el poeta l'aspecte ridfcul dels seus perso-

natges; les dades enteric que provenen dels versos mateixos d ' Hipo'nax i no

cal creure que diguin res de cert sobre l'aspecte ffsic del poeta en vida. Ell i

els altres, pharmakoi, antiheroics , podien ser manta vegada representats aixf:

poca cosa i deformes , tambe en sentit moral, i fins impotents , car aixb po-

dria ser que volgues dir ^,Ent6S.2"

cCiutadans , doncs, o personatges en el si d'una tradicio , antropolbgico-reli-

giosa i literaria? Personatges literaris, sense dubte, perb que encarnen una

proposta, per part del poeta, d'identificacio en ells del subconscient col-lec-

tiu, de les frustracions i anhels inconfessats dels ciutadans -als quals,

endemes, algun d'ells pot acostar- se perillosament , fins a confrondre-s'hi.

Es clar que hi ha, en tot aixo, el comenc d'una situacio nova, literariament

parlant , d'una situacio que podrfem considerar realista, si anavem amb

compte amb les etiquetes : d'un realisme, diguem d'antuvi , tfpic, emblematic

i representatiu. La societat descrita per I lipbnax no es la real , perb es una

societat que el poeta particularitza i deforma, conscientment , en un sentit:

ja no pot reconeixer-se, de cap manera, en el mite heroic -el de 1'epica i

generes que en deriven , com la Ifrica coral- sing que ell ] a identifica, ten-

denciosament i artfstica, amb representacions que, a forca de desfigurar-la,

28. Ctr. Id glossa d'I Icsikui (i.t:rznir malgrat cl ncutrc.
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de caricaturitzar-la -pero represent ant-la, en el fons, encara que pugui

semblar, i amb rah, que la neguen- en constitueix un negatiu verac,

exacte.

Es clar que, d'aixo, en resulta una poetica. D'enca de Simonides, la paraula

es en venda i el poema to un preu; a canvi del qual Pfndar heroitza el desti-

natari -que es el comprador. Tradicl6 sapiencial, distancia entre uns deus

llunyans i uns homes alguns dels quals, tanmateix , gracies a Bur esforc po-

gueren un dia esgarrapar un tros de perfecci6 que el poema -la paraula

comprada- fa perdurar en un resultat, ell mateix, solid com un temple,

comparable a l'obra d'un arquitecte. Recreant, depurant la llengua. Hipo-

nax, pel seu costat, recrea tambe el tresor de la llengua pero en els seus

usos deixats de banda, arraconats com a trastos veils, indecorosos, amb uns

personatges decididament antiheroics: no el resultat d'una sublimacl6 sing

de la frustraci6 de molts; i entre aquests personatges hi ha artesans-artistes:

escultors o pintors. La paraula d'Hiponax, treballada tant corn la de Pfndar,

pero realment a les antipodes, fins a un resultat artistic, aspira igualment a

la perfeccio tot i que no fixa en el poema el llampec heroic d'un moment

de gloria: fa perdurar-hi la vergonya, la frustracio, els incontables gestos 1

moments d'exces, d'escandol de tota mena. Es una opci6, en l'ambit de la

tradicio iambica, que comporta una poetica i un mode poetic diferenciats i

originals. Res, doncs, d'art plebeu en sentit pejoratiu, de poesia estripada;

res de pensar en aquesta poesia corn en una express16 de poca qualitat, feta

de qualsevol manera. Hi ha a Hiponax una voluntat poetica clara que qualla

en un mode poetic inconfusible; a les antfpodes de la pindarica, la poetica

hiponactea to un altre sentit, pero tant de sentit com la del teba.

L'ordre nou, per tot el mon grec, ha proporcionat a la polis -i aixb es el

que he anomenat fins ara consolidacib- el diffcil guany, pie de riscs, de la

consciencia d'ella mateixa; i, d'entre els rises, el mes important es que acabi

emergint, espontaniament, el subconscient que semblava deixat enrera o

enterrat, cosa ja superada. La brutfcia, el sexe i tota llei d'excessos son con-

tinguts en el magre llegat, fragmentari, d'uns mots que ens salva 1'antigor

com les restes del fustam que la mar deixa a la platja despres del naufragi

de la poesia d'Hiponax.

Si netejar la ciutat i netejar la llengua, depurant la tradicio literaria,"' son fi-

tes cabdals en la construcc16 d'aquest ordre nou en que s'han compromes

els tirans; si nobles i tirans compraven, arreu del mon grec, la gloria que

els lava l'epinici i la que materialitzava el temple o algun altre producte ar-

tistic, no es d'estranyar la notfcia, que ens ha conservat la Suda, que I lipo-

2 ). Soobrc Simonides, A1. DI( III..Vi., Les mai/res de rerile daps la Grke archarque, Paris 190-, 1,. Itl5
ss.; sohre Pfndar vcgeu ara J. 13( )K it I \s, si a condition heroique et Ic statut rcligicux do Is

louanges, dins AA.VV., Pindare, Fond. Ilardt, Vandoeuvres-Geneve 1985.

30. A116 a que aspira, en definitiva, Pfndar cada cop que s'indigna pel tractament impiu de deter-

minats mites que la tradici6 It reporta. Em sembla, en efecte, que la tensi6 pindarica sovint

respon a un intent de depuraci6 del material, mftic o sapiencial, de que disposa i at qual vo-

luntariament s'enfronta, capficat, el poeta.
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nax hague d'anar a establir-se a Clazomenes exiliat (versemblantment

d'Efes, pero la Suda no ens dona aquesta informacio) per dos tirans, Anaxa-

gores i Comes. Fer fora I liponax I la seva poesia: expulsar el pharmakos. No

tenim enlloc mes testimoniats aquests dos tirans. Podria ser que la Suda ha-

gues tret aquesta informacio dels versos del poeta; podria ser, adhuc, que

1'exili fos, en ells, un tema literari, que dirfem nosaltres, i no una realitat

viscuda, historica. Tant se val, car, realitat o tema literari, 1'exili per obra

d'uns tirans -que, d'altra Banda, constitueix una dada prou versemblant-

il.lustra el que he anat exposant 1 exemplifica amb claredat el caracter in-

quietant, subversiu, d'alguna manera, de la poesia d'I liponax.

El mon d'Hiponax es, doncs, una mena de negatiu del mon no dire real

sino oficial. N'es l'altra cara, exagerada i caricaturitzada la realitat, manipu-

lada literariament en el si d'una tradicio, la de la poesia iambica. La de la

poesia iambica, pero no unicament. Car aquesta tradicio comptava amb

manifestacions paral•leles, relacionables, en altres dominis de la cultura, de

]'art grec. Era una tradicio cultural global, i podia haver representat una

alternativa a la que despres fou I'oficial des de ben abans d'I liponax.

Intentare d'il•lustrar-ho amb un exemple, el d'Ulisses. Ulisses, en aquesta

tradicio cultural alternativa, representava el tipus de 1'enganyador, del
trickster. Quan apareix a la poesia homerica ja ha estat assimilat per la tradi-
cid epica i es tot ('heroic que pot arribar a esser, pero cal recordar que as-

senyalar les clivelles en la seva heroicitat ha estat de sempre un lloc comu

de la crftica homerica." L'Ulisses d'Ilipbnax (frs. 74 ss.; «il pouvait s'agir

d'Ulysse», com advertia Masson," «ou d'un personnagc assimile au heros»)

.res no ens indica que hagues d'esser diferent dels altres personatges del

iambograf No nomes 1'enganyador d'abans de 1'epopeia ni tampoc el resul-
tat, nomes, d'una tradicio literaria alternativa quc hagues arribat fins a
I'epoca d'Hiponax. Aquesta tradicio literaria, que existia, no oferia, en efec-

te, 1'6nic exemple d'un Hisses grotesc, implicat en aventures poc edificants,

com ara la de Circe. No oferia I'unic exemple d'Ulisses no homeric. 111

havia tambe, poso per cas, ]'Ulisses de la ceramica trobada al temple dels
Cabins de Tebes," un Ulisses negroide, que recorda els pigmeus d'altres fi-
gures del mateix Cabfrion i, d'una altra manera, la pintura de vasos de
phlyakes de la Magna GrCcia: amb la mateixa panxa excessive, amb cl
mateix penis flaccid 1 exagerat a l'aire.

III havia, a mes de la parbdia homerica que hem recordat mes amunt, un

acicle» odisseic -en fos Ulisses el protagonista, repeteixo, o un personage

assimilat-, a la poesia d'Ilipbnax. Corn Ulisses havia estat integrat per 1'e-

pica i havia passat a formar part, malgrat tot, dc la tradicio heroica, de la

cultura olfmpica, tambe I leracles havia esdevingut a la fl un heroi civilitza-

dor, instaurador de I'ordre olfmpic entre els mortals; pero, alternativament,

31. C. l1IRAI.I.l, prdleg a I.. SI(; vI ^, Romero. Odisea, Barcelona 1982, pp. XXIII-XXIV.
32. O. MASS( N, op. cit., p. 144.
33. C. MIRAI.LhS, oil fr. 78 W di Ipp., cit., p. 12 i n. 18.
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tambe havia estat, com hem recordat abans, una mena de cafre descominal,
compromes en aventures que diffcilment podrien esser considerades gestes
i que feien de mal assimilar per la cultura olfmpica. Per al•lusi6 a una d'a-
questes aventures es segur que tambe Heracles apareixia a Hipbnax (fr. 105
Dg = 102 W), i, de tota manera, hi ha el cas d'Hermes, sempre a mig camf
entre barbars i grecs, protector de liadres i marginal, opositor del seu ger-
ma Apollo en la instauraci6 de l'ordre olfmpic, la importancia del qual en
aqucsta poesia no podria ser pas motiu de dubtes.
Ulisses, doncs, Heracles i Hermes, per exemple. aCicles» narratius no he-
roics clue proporcionaven patterns diegematics, models de relats, a la poesia
d'l liponax. Aquests i d'altres que o be no coneixem o be no hem encertat
encara a relacionar-los-hi o be ens trobem mancats de dades que facin la re-
laci6 possible -corn el cicle del mag-sacerdot-endevf que mig entrellu-
qucm darrera de la figura de Cic6, tambe per exemple. Probablement al-
guns d'aquests cicles es conservaven, vigorosos, en algunes zones marginals
del m6n grec, allf on la penetrac16 de la cultura olfmpica havia estat o havia
d'esser mes lenta o menys exclusiva: menys eficac. Probablement Hermes,
poso per cas, conserva, en les regions orientals hel•lenitzades a mitges, un
caracter prou mes arcaic, menys contaminat d'elements oficials, olfmpics.
Aquf podrfem trobar una ra6, penso que suficient, per a la tendencia «bar-
bara» de la poesia d'Hipbnax.
Totes aquestes alternatives a la religi6 olfmpica, que acabara convertint-se
en oficial de ]a polis i assimilant-les, mai no deixaren, emperb, d'interessar
els grecs de tot Grecia; quan hom intenta d'arranconar-les resistiren amb
forca i aconseguiren d'encarnar la necessaria emergencia del subconscient
col.lectiu, d'allb prohibit que hom, tanmateix, endevina o desitja d'alguna
manera cert, somniat o viscut al marge de la societat i dels seus usos adme-
sos. D'aquest ambit, vinculat a l'humus original de la poesia iambica
-Demeter, Hermes, Dionfs-," deriva els seus temes, en el nou mare de
la polis consolidada, la poesia iambica hiponactea. I es justament la cons-
ciencia d'aquesta nova realitat alto que li d6na la seva peculiar agressivitat,
la seva forca una mica estrident.
I, aixf, el realisme que aquesta poesia pot exemplificar es mes aviat resultat
del fet d'esser referencia a altres models, a uns patterns diferents dels ofi-
cials, dels heroics consagrats per la tradici6 olfmpica, i que poden emmot-
Ilar, en definitiva, els personatges que, sentits com a reals, per be que exa-
gerats, repeteixen el trickster de la tradici6 iambica i el concreten en la
figura del pharmakos.
No podem saber que feien tots els personatges d'Hiponax. Amb tota la
precauci6 que calgui, es clar, tanmateix, que ban d'esser explotades totes les
dades, resseguits tots els indicis. I em sembla que els noms dels personatges
ofereixen indicis. No entenc comencar una discussi6 lingufstica ni metodo-

34. C. N11R:AI I I S - J. PORT I LAS , Archilochus, passim.
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logica; constato nomes que els mots son formats de sons que comparteixen

amb altres mots, i que aixo pot donar peu a establir unes relacions que de
sempre i arreu ban estat explotades per la poesia jocosa -i aixo tant si els

noms son reals com si son ficticis. Feta aquesta constatacio, hem d'enten-
dre que ens trobem davant d'un joc, assurnit pel poeta i pel seu auditori, i

que no hi fa res que en la seva base descobrim nosaltres una falsa etimolo-
gia o senzillament que no pot haver-hi cap relacio, des del punt de vista lin-

guistic, entre els dos mots que formen part del jot. Per exemple, el mot
xa6r1S apareix al fragment 3 Dg (= 4 W) i es, segons que diu Tzetzes en co-
mentar el lloc Licofro 425, un ocell, l'anomenat d'altra manera ;^apoc; pero
el xaurlS en giiestio es predicat d'un nom de persona, Cico, i hom ha defen-
sat, confrontats xoirlc i xorh, que es tractava d'una paraula lfdia signifi-
cant «sacerdot». A mi em sembla evident que no cal que hi hag, cap relac16
lingufstica de parentiu entre xauric i xo%r1S per entendre que el poeta hi
jugava, atesa la possible relacio entre la mena d'ocell de que es tracta, rapac
i vorac, i I'avarfcia i el desenfrenament que caracteritzen alguns sacerdots
en certa literatura antiga.`' De la mateixa manera, en alto que exposare a
continuacio sobre alguns noms de personatges no cal necessariament veure
propostes d'explicacio etimologica o de relacio lingufstica, sino nomes aixo
mateix que il•lustra 1'exemple anterior.
Comenco per un cas que ha estat generalment admen, el nom de Sannos
(fr. 129 Dg = 118 W). Basicament perque aquf ho diu el comentarista an-
tic, que es tracta d'un nom propi que nenotlj66ai ipocat rtapa rrl[v 6ocvva6a.
Essent (Tavva&a , segons la glossa corresponent d'Hesiqui, TaS ayp%aS aiyac,
coo es un ramat cabrum salvatge, i usat el mot al singular corn a sinonim de
foil (Cratf, fr. 337 K) i ates que aavviov es glossat, de bell nou per Hesi-
qui, com To aiSoiov, avti Tou xtpxtov, es clar que d'un nom propi que to

corn a parents el cabrall, la insensatesa i el penis hom pot esperar-ho
practicament tot i no res de gaire decoros. Afegiu-hi que alguns antics eti-
mologitzaven el mot a partir de 6aivW (Eustaci, 1792, 8 ss.), cosa que obri-
ria una via cap a scntits com ara golut, parasit i persona que afalaga fins a
1'engany.
lgualment en el cas de Cico, el nom del qua] ha estat relacionat amb xixuS
que la Suda explica que en femenf es un peix pero apcsevtxov o a68evr1S,
cosa que no desdiu del context en que apareix aquest personatge al frag-
ment 78, si en ell, com hom ha conjecturat,`- es descriuen les operations
d'un home amb problemes d'impotencia transitoria.
Altres noms que endevinem importants a la poesia d'Hiponax ofereixen in-

dicis de possibles significats implicits, d'haver servit per a possibilitar un
joc d'al•lusions i de dobles sentits per part del poeta. EI d'Arete ('Apitq),

per exemple, que es la forma femenina d' -AperoS. apr Trl en comptes

33. (. AIiR vi I i ,, all fr. 78 W di Ippo.u, cit., pp. 9-1(1 (ctr. n. 19).
36. Jr. nnrupOc: Rhint. 23 Kalh.

37. Des de Ni. L. Wlisi, Studies, p. 142.
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d'apiTij, pero la relaci6 amb apEOµat, que vol dir maleir, devia ser inevita-

ble, per a un grec; com ho devia ser el joc amb apcTlj, que es un mot ben

segur d'una altra famflia i que vol dir virtut. La dona d'aquest nom sembla

poder-se deduir del frament 20 Dg (= 12 W) que era la mare de Bupal i

que Bupal hi havia mantingut o hi mantenia relacions incestuoses. I s'esde-

ve que el seu nom mal podria no recordar-nos, i a mes en aquest context,

la seva homonima homerica, l'esposa i neboda -filla del seu germa

mort- del rei dels feacis Alcinous. Amb aquesta homonimia es recordada

una relaci6 sexual intrafami liar, una dada tal vegada interessant tambe si

hom tenia en compte la polftica matrimonial en aquest sentit d'alguns

tirans " 1 que es diffcil que no tingui res a veure amb el terra d'Hiponax si

Aretc hi mantenia una relaci6 incestuosa amb Bupal. Que aquest personat-

ge es trobi, pel seu nom, entre la maledicci6 i la virtut no es versemblant

que no constitueixi una ironia hiponactea: en el nom hi ha tot d'indicis que

els fragments no contradiuen i que, si tinguessim el text seguit dels poe-

mes, entenc que resultarien confirmats pel que podrfem Ilegir-hi.

Tambe en el cas de Bupal trobern indicis d'un sistema latent de significats i

d'al•lusions que el public d'Hiponax devia trobar confirmats en els versos

del poeta. Comencant pel nom, que devia contribuir-hi granment -i no

entro ara, torno a dir-ho, en especulacions ni etimologiques ni paretimolo-

giques ni pseudoetimologiques. Si darrera del de Sannos hi ha un ramat
cabrum que s'hi amaga, aquf hi sospitem una vacada -i la vaca no es un
animal sense importancia, en el context de la poesia iambica.'° Pero que Hi-

ponax jugava amb aquest nom segurament hom hauria hagut de sospitar-ho

a partir del joc de Calditnac al bell comenc del primer dels seus poemes

iambics (fr. 191 Pf):
axoi cr lititwvc xro; 00 yap .XX'f xul
cx T(DV OXOU [OUV xo2,Xu[30U i111tpnc xOU61V,

tpcpuiv iaµ(3ov ou to xiiv acibovtc

ri v Bot)Tic6 ctov [

Una analisi tan a fons com es necessari d'aquest text em duria massy lluny:

me n'excuso si cal pero no entro en la polemica, complexa i plena de tecni-

cismes, i dels feixucs, sobre si es tracta o no i fins a quin punt d'una citaci6

d'I Iiponax.1" L'unica cosa que voldria fer veure ara i acf es la segi ent: en el

segon vers de Cal•lfmac trobem quatre sons /ou/ que en reprenen dos del

primer vers; el primer i el quart son precedits per la gutural sorda /x/

(oxov, itlitpt)6xou(T1v) i els dos del mig per la labial sonora /3/ (fouv,

xoX u/3ov). Les recurrencies de /xou/ remeten al vers anterior (axouox') i

38. L. GI RxI:r, « Mariages de tyrans », dins Anthropologie de la Greve antique, Paris 1968, p. 344 ss.

39. Arqu[loc anava a vendre una vaca , quan retie el do de les muses, segons la inscripci6 dc Mne-

siepes: C. MIRU.1.1[s, ul;iscrizione di Mnesiepeso , QUCC, n.s. 9, 1981 (= C. Mw VI Ii - 1.

POR I I I.:vS, Archilochus, p. 63 ss.).

40. Vegeu el comentari de F. Degani , en I'aparat de la seva edici6 a ] fr. 187 ( p. 163), primer en-

tre els dubtosos.
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alternen amb les de /o/ i /o/ en el mateix context fbnic ()xw o be, en
combinaci6, /xT/: ' mitt tvaxroc i Ex TCOV); ' de la mateixa manera, iaµ/iov al
vers 3, es ressb de fiouv (i ocupa, endemes, identic lloc en el vers) i m'estra-
nyaria que la primera part de 1'adjectiu del nom de Bupal, en el vers 4
(Bouna;^stov) no hi tingues res a veure, en la 1ntenci6 de Cal•lfmac; de tota
manera, sf que hi to a veure el nom de la moneda xoXAi /3ov tal com ja he
assenyalat abans.

En definitiva, allb que vull dir es que no em sembla impossible que, en
aquest poema, la sequi ncia /3o`)v-xo2)w ov-iaµ/3ov-Bovit X,etov pogues tenir
sentit: que fos art al•lusiva, en fi de comptes, d'uns fets que nosaltres, man-
cats del details del model -o, mes ben dit, del model-, no podem consta-
tar i la reconstrucc16 dels quals, en 1'estat actual de la nostra documentac16,
podria constituir un exercici d'interpretaci6 massa conjectural i tal volta ex-
cesslu.
La possibilitat que en la segona part del nom fos evocada la lluita, la conte-
sa 1 1'enfrontament,1' no ha d'esser descartada, d'antuvi, vista la quantitat de
cops de puny (fr. 105 Dg = 102 W) i garrotades (per exemple, fr. 8 Dg =
20 W, etc.) que trobem als fragments. Fins i tot, aquesta possibilitat podia
haver proporcionat un model d'enfrontament grotesc amb el jo dels poe-
mes o amb el propi Hipbnax que apareix en tercera persona en aquesta
poesia. En efecte, hi ha un seguit de testimonis (19, 19a, 19b Dg), i encara,
un Wells amb la possibilitat, certament llunyana, perb simptomatica, d'una
doble lectura:'litithvaitta Toy itouin v o be Tov ttuxTrlv,°' d'allb que en I'ori-
gen devia ser una parbdia hiponactea del lloc R. XXIII 826 ss. Que Hip6-
nax, diuen els testimonis aI.ludits, tot i ser petit i poca coca, era capac de
llancar a una gran distancia no un disc pesat, de ferro, com en les competi-
cions atletiques, sing un leciti, o sigui, una mena de gerro, buit; i, aix6, els
testimonis ho presenten com un gran que, i un d'ells, Eustaci, en comentar
el lloc homeric citat, ho conta a propbsit del vencedor homeric Polipetes.
Tot plegat deu derivar d'una altra parbdia homerica hiponactea, tal com
apuntava; i, de passada, nomes, potser valdria la pena assenyalar que el
triomf en les competitions atletiques, i especialment en les nobles, era re-
cercat pels tirans de tot Grecia i que, en el material iconografic, es possible
de distingir, de vegades, en el tractament de la figura, una diferencia entre
els aurigues i els discbbols, d'una banda, i els boxadors i els lluitadors, d'u-
na altra: en els primers hi ha els trets idealitzants de la representac16 plasti-

41. I queda encara la negacio , oi, que apareix al primer vers i reapareix al tercer; la primera ocupa
la mateixa posicio en el seu vers que la s I Iaba /i ou/ del vers 2.

42. rtai_ il; (.fr. limnai.i, (AP/ IV 6,).

43. Vcgeu el comentari de E. Degani , en I'aparat de la seva edicio (p. 9). La imatge d'un Iliponax
pugilista ( davant d ' un Bupal Iluitador) podria deduirse del fr . 121 Dg (= 120 W') per al qua]
IR,\NKI:I. (Dirhtung and Philosophie , p. 247) troba un possible model homeric , el combat entre
Ulisses i Iros al cant XVIII de I'Odissea . 1=,n aquest context de parodia homerica valia la pena
do recordar la intu iciii de Frankel.
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ca dcls herois, en els segons sembla imposar-se una observaci6 mes directa

i crftica de la figura, adhuc fins al grotesc.°°

A la Suda segons l'edici6 Adler trobem aquesta glossa: BounaXOS ovoS, que

continua amb la citaci6 de dos exemples: Aristofanes Lisistrata 361 i 11ip6-

nax fragment 121 Dg (= 120 W). Degani ha maldat per demostrar que

ovoc anon rappresenta se non un errato scioglimento di ovo(µa)», lectura

conservada per un manuscrit.a' Aleshores, la Suda diria nomes que es tracta

d'un nom (propi), tal com fa, pel seu costat, el lexic d'llesiqui. Tanmateix,

ovoS es lectura oferta per la major part dels manuscrits i ovoµa, si aquesta

hagues estat la lectura originaria, es un terme que diffcilment pot provocar

un error d'aquesta mena en un copista; tot i que ]'error no es certament im-

possible i podria ser que Degani tingues ra6, resta dempeus, i ferma, l'altra

possibilitat, que ovoS sigui la bona lectura: a) es la lectio dificilior; b) em sem-

bla que no caldria descartar que, a l'inreves del que pensa Degani, un

copista, havent llegit ovoS, no hagues entes res i hagues decidit de corregir

ovoµa (]'error podia haver estat fins i tot originat per llesiqui i haver-se'n

derivat una doble glossa).

L'ase no es un animal sense tradici6 a la poesia iambica,°`' i els dos exem-

pies adduits per la Suda i suara reportats podrien confirmar les possibilitats

d'aquest quadrupede Shaver designat Bupal o d'haver-ne estat considerat

sinonim o equivalent, a la poesia hiponactea. En els dos casos es tracta de

colpejar l'ull o les galtes d'algu, diguem temptativament que del senyor Ase.

En l'apartat de flocs parallels i confrontables del seu fragment 121 Degani

addueix una serie de flocs aristofanics dels quals un, el de la Lisistrata citat

per la Suda, fa referencia a les galtes de la victima, 1 els altres, en canvi,

com s'esdeve en el fragment d'Hiponax, a full. D'entre aquests, en el pas-

satge Acarnesos 92-94 es parla d'un Oamk wS 6cp8akµ6c -el poeta juga, dit

sigui de passada, amb els aulls» del rei persa. En els altres dos flocs (de les

Aus, tots dos: vv. 583 i 1613) qui pega als ulls es el corb.

No discutire els contextos de tots aquests passatges. Em bastard d'haver-los

recordat, tot i que despres em deturare en algun d'ells, per tal de plantejar

ja la hipbtesi que em sembla pertinent: que Bupal es el perdedor per anto-

nomasia i que per aixb es un oase». El terme ovoS designa el perdedor d'un

joc, en efecte, com F3acntXc5S en designa el vencedor (cosa que podria ex-

plicar el floc Acarnesos 92-94). No cal, es clar, suposar que Bupal i 1lipb-

44. (Jr. Al. I. I iN I) - I I. W. PI.tX1.r, The Olympic games, London 1976 , p. 37 ss. I, sobretot,

compareu , del material iconografic adduit en aquest Ilibre, el celebre bronze de l'auriga de

llclfos ( P1. 11 a) o les representacions mes famoses de discobols ( entre les quals el de Mire: PI.

12 i 13) amb les figures de Iluitador i de boxador que apareixen a terracuites i bronzes d'epoca

sobretot heldentstica ( PI. 16, a i b; cfr. fig. 13).

45. 1.. Di s A' i, Studi, pp. 276-277.

46. C. NIIK \I i i - 1. PC:tt n i. vs, Archilochus, p. 16 ss.

47. P1. Tbt. 146a; Poll . IX, 106 i 112; AP XIV 62. La informacib al respecte , i els jocs en que

aquesta dcnominacib es testimoniada sbn recollits per J. C,AI.vo a la seva tesi doctoral dc Bar-

celona: Juegos de ninos en la Grecia antigua (1982: inedita).
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nax s'enfrontessin realment en cap joc -tot i que hi ha molts jocs que

impliquen cops i garrotades amb acompanyament de buries, i podrien ad-

huc haver estat utilitzats , com a parodia d'altres de mss nobles-; n'hi

hauria prou , pero, que el poeta hagues utilitzat algun terme del joc, en sen-

tit metaforic , possibilitant , aixf, 1'equfvoc o el doble sentit . Almenys, empe-

ro, em sembla quc sf pot afirmar - se que aquest sentit de Bo6it oc corn a

ovoS es el que correspon a l'aparici.o del terme a Lisistrata 361 (que es, en

faig memoria, el Iloc citat per la Suda juntament amb el fragment d'Hipo-

nax). Allf les Bones acaben de deixar a terra les gerres que duien i ara, lliu-

res, es preparers a defensar-se (vv. 358-359); llur situacid , abans, era com la

dels jugadors asseguts damunt la gerra o que la porten damunt del cap en

un joc anomenat de la gerra : Xurp % vtia; en aquest joc , el jugador que es

trobava en aquestes circumstancies rebia cis cops , els pessics I les buries

dels altres '" i era anomenat ase. Per aixo, perque les dones ara han deixat a

terra les gerres ( xhXntbac, pero simetricament equivalents a les Xurpat dels

veils de que es parla als versos 297, 308, 315, etc.), el corifeu dels veils

lamenta, als versos 360 - 361, no haver pegat les dones abans -corn qui

pega 1'ase del joc de la gerra, segons la meva interpretacid : o sigui, quan,

carregades amb les gerres , no podien defensar - se (paraven , en els termes

del joc). D'altra banda , la comparac16 del foc que surt de l'olla amb una
gossa que pot mossegar - los -temen els veils del cor- ambdds ulls (vv.

296-298 ) tambe conte , crec, una referencia al joc -tambe en sentit obsce,

corn pot demostrar la confrontac16 amb la resposta dels veils al vers

363-, i aixo confirmaria que Aristofanes pensava en una forma del joc de

la gerra i que quan els veils parlaven d'haver perdut l'ocasi6 d'atonyinar les

dones quan es trobaven impedides per les gerres i deien , ells, que haurien

hagut de deixar Ics galtes d ' elles, aleshores, com si fossin BourtaXou, el seu

public entenia que el poeta al•ludia al perdedor del joc, a 1'anomenat aase»

-i potser tambe , en aquest cas, a alguna de les pallisses reburies pel Bupal

d'I-iiponax.

En el joc de la gerra, segons Pollux, la vfctima es reconeixia Aides. Aides,

a qui Apollo havia fet creixer unes hones orelles d'ase quan l'afer fam6s de

la contesa del deu amb Marsies . Em pregunto si la mena de gerra o de can-

tir (6raµvoc) que tenia orelles ( w-ra eXwv ) i que es deia , segons Ilesiqui,

OixoS (fr. 16 Dg = 142 W) no era un record del castig de Mides que assu-

mia el qui parava, l'ase, que duia al cap una gerra que l'impedia , en una de

les formes del joc, i que no em sembla impossible que tingucs orelles d'ase

per tal d'augmentar el ridfcul de qui era sotmes als cops dell altres.

L'ase-13 pal que resulta de tot plegat donaria una imatge de vfctima, de

pharmakos ( hi ha un seguit de testimonis que diuen que acaba penjant-se,

corn Licambes i les seves filles ), i s'hi podria afegir la proverbial lascfvia del

quadrupeds implicat -sobretot si tenfem en compte els contextos aristofa-

48. Segons P2IIux (IX 113) i dr. Hesiqui i la Suda ad voc.
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nics dels llocs mes amunt adducts. Un home fort, lasciu, que lluita com un

bou) -amb forca i sense intel•ligencia-, gran de cos (Rou>ta)ov•µEya, diu

Hesiqui) i a qui es pot enganyar -o s'intenta d'enganyar-, potser, amb

una feinada mes enll'a de la paga, com diuen els paremiografs 1 la Suda de

I'ovoS ayaty ttu6tfpta, proverbi que s'aplica t:iti twv nap'(X'fav It xpattovtwv.

Un perdedor nat que no se n'adona, ridfcul i tossut, vfctima de les garrota-

des del poeta iambic. Un poeta iambic que, representat pel jo dels seus poe-

mes, de vegades, 1 altres vegades citat pel seu nom, Hiponax, es devia

representar ffsicament petit de cos 1 Ileig, poc home (testimonis 19, 19a,

191)) per oposicio al ugran> home que era Bupal o que fatxendejava d'esser.

l.a qua! cosa no vol dir que no pogues enganyar-lo, en combats ridfculs,

amb gestes dubtoses 1 antihcroiques -com el leciti que abans recordavem,

huit, llancat en comptes del disc pesant- ni tampoc que, a la Varga, no po-

gues esser la vfctima, ell, encarnar el pharmakos com qualsevol altre. Aquf sf

que la imatge del joc s'advera escaient: ara perds, ara guanyes.

Llevat duns testimonis que fan Bupal pintor (9a, 9b), la Suda coincideix

amb Plini (tests. 2 i 7) que fou escultor. De fet, taut s'hi val: ambdues pro-

fessions permeten donar credibilitat a la informacio que Bupal represents

I lipbnax lleig i ridfcul 1 el poeta se'n venja. I ambdues professions susten-

ten una oposicio artess-artista vs. poeta altament significativa de 1'epoca.°°

Plini dona els noms del pare (Archermus), de 1'avi (Micciades) i del besavi

(Melas) de Bupal, aixf com el del seu germs, Atenis, el qual, d'altra banda,

ens es dat de llegir en un fragment, el 70, d'Hiponax. Es clar que el nom

del germs to a veure amb la deessa Atena, i amb la funcio patronal dels ar-

tesans exercida per aquesta divinitat. No es descartada, pero, la possible

utilitzacio ironica del norn: que un artess to les mans d'Atena es.usat com a

recurs jocos -atesa sobretot la mena d'objecte que provoca I'elogi- per

Ilerodes (VI 65-67) i el tal artess, encara, es petit i rabassut, ptxxoc (v.

59), I'adjectiu a partir del qua! es format el nom de 1'avi de Bupal (i d'Ate-

nis) segons Plini, Miccfades. I, si l'avi era el Petit, el besavi era el Negre.

Si reprenem aquf el discurs sobre el realisme, el que trobem en aquesta poe-

sia es fet de referencies a tipus 1 recolza en una tradicio: un realisme no

renyit amb allo que passa, cada dia, en la vida del public, dels contempora-

nis i conterranis del poeta, Pero que s'expressa, almenys d'entrada, mitjan-

cant suggeriments com si el poeta piques 1'ullet, insinues: hi ha un joc de

dohles sentits segurament incessant, en aquesta poesia, basat en el fet que

poeta i public comparteixen el coneixement d'una tradicio, la participacio

en una serie d'actes festius que comporten I'actualitzacio de determinats

49. lilt i clue aquesta mcna dc rivalitat pot rcmuntar al pseudohomeric Camrnos (cfr. M. I)I ill

m - J. I'. Vi R\ v\ i, Les ruses de !'intelligence. La metis des,grecs, Paris 1974, pp. 187-188), on cl

poeta, a canvi del seu cant, demana ser pagat i augura riqueses als terrissaires. Sobre la condi-

cid artesanal a Grecia @s util el reading de F. CA )ARIL{.{, Artist: e artigiani in Grecia, Guida stori-

ca e critica, Roma-Bari 1980.

50. C. N w.Ai.I.Is, Herodes. Mimiambs, Barcelona 1970, p. 121 ss. 1.'objecte 6 un consolador.
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models, que possibiliten la gresca i la crftica. I aixo en una societat que he
intentat de descriure, en a116 que interessava, mes amunt.
La meva intencio, com haura notat el pacient lector, es d'intentar de Ilegir,
ni que siguin nomes mots, els trossos de la poesia hiponactea ates el rera-
fons social, historic, de 1'epoca i com a restes en una tradicio que podem
refer, en algunes de les seves limes mestres, i que ens pot ajudar a contex-
tualitzar-les. Pero aixo implica conciliar una lectura de base sociologitzant
amb una interpretacio ritualista, diguem-ne. I darrera d'aquesta conciliacio
metodologica resta dempeus un problema principal que provare d'enfocar i
de plantejar.
Tenim testimonis epigrafics d'una famflia d'escultors, originaris de Quios,
com ens informava Plini sobre la de Bupal, a I'illa de Delos, i que duen els
mateixos noms que ens reportava Plini per a la famflia de Bupal.;' La
questio, doncs, es aquesta: si eren persones reals i els trobem a la poesia
d'Hiponax, a que treu cap pensar en el sentit de llurs noms, com es pot dir
d'ells que s6n pcrsonatges tfpics en el si d'una tradicio literaria i iconica?
Intentant do respondre aquesta pregunta afrontern un problema calxlal per
a la comprens16 de la poesia grega arcaica, i concretament de la iambica. Si
tenicn, diguem-ne, una evidencia historica de I'existencia d'uns personatges
amb aquests noms, contemporanis d'I iiponax, la resposta mes obvia pot
semblar la seguent: que els norns que tenien es una dada sense importancia,
que f iiponax els tenia davant 1 els descrivf com eren -caricaturitzant, fins
i tot, corn reconeixia Frankel, pero com eren- i no segons uns models en
una tradicio. I que fer, aleshores, amb totes les dades aportades fins ara,
amb el sistema de relacions de significat, de suggeriments i de dobles sen-
tits que hem intentat d'establir?
Les dades aportades, si es poden considerar provinents d'un fops ritual, no
han estat explotades per tal d'explicar fets religiosos ni per tal d'establir
tests sobrc els orfgens de cap genere literari. Han estat explotades per tal
d'explicar les funcions de determinate personatges de la poesia hiponactea
que responen, entenc, a tipus en una tradicio no unicament literaria.;'
D'altra Banda, cl ritual era considerat per Durkheim construccio paradig-
matica d'una accio social i la literatura ha estat considerada exposicio de les
possibilitats d'accio social de I'home,;` de manera que la relacid entre ritual
i literatura hauria de poder ser plantejada, atesa l'especificitat de calla cas
concret, sense dificultat.
Sembla possible, doncs, que un home real pugui ser presentat, en literatura,
explotant diverses possibilitats d'acc16 social que puguin tenir paradigrnes

51. Per a la inscripcid i per a la data de la inscripcib , cfr. L. H. Jt:I I 1 , K) , The local script of archaic
Greece, ( )xford 1961, p. 295.

52. Cfr . comparativament , AI. B-\KIII IN, Goprosy literatury i estetiki (trail. it., Lstetica e romanzo, To-
rino 1979, p. 305 ss.).

53. La meva tormulaci6 repren idees i termes del primer capitol, sobretot, dcl Ilibre classic d'[ 1.
D. D[ N \.", Language and literature in society, Chicago 1953.
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rituals. De fet, tothom sap que el realisme no es la veritat objective i abso-
luta 1, de tota manera, aquf no parlavem de realisme modern sing d'un rea-
lisme emblematic, tfpic.
Eurfpides, per exemple, a I'Atenes del segle segi ent, era un home real, i era
dues cosec: un ciutada, alga que hom podia veure qualsevol dia a qualsevol

Iloc, amb amistats i enemistats, una persona amb qui era facil de parlar o

distant, etc., i tambe un poeta tragic, alga que componia unes tragedies que

els seus conciutadans havien vist al teatre. Un d'aquests conciutadans era

Aristofanes, alga que componia comedies; el genere literari que practicava

permetia a Aristofanes al•ludir nominatim a persones, i Euripides to un paper

en diverses comedies d'Aristofanes. En el fons de l'Eurfpides d'Aristbfanes

hi ha, sense dubte, una veritat, pero no necessariament biografica: una ve-
ritat crftica, que, emmotilant-se a la intencid de la comedia, es feta d'exage-

racions i de ganes de riure; que respon a alto que feia Eurfpides amb un Ileng
guatge determinat, dins d'una tradicio poetica, i incorpora al tipus del
poeta tragic les caracterfstiques especffiques -caricaturitzades, deforma-

des- que Aristofanes volia derivar, amb una finalitat concreta, de la poe-
sia del tragic. Pero no cal que tingui gaire a veure -ni el que en deia
Aristofanes ni el que en deia cap poeta comic- amb com era realment
Eurfpides. La comedia es gest i moviment, cant i paraula en la festa. Allo

que hi es dit, tot, to una finalitat concreta en funcid de l'accid dramatica
-ritual, social: literaria- i de la festa en que to lloc aquella. No vol dir

que no acabes creant una impressed, basant una opinid, que durava despres
de _la festa; no vol dir que no arribes a esser socialment o polftica-
ment perillds, allo que hi era dit -si no, no hauria calgut acabar prohibint
6voµa6ii xo) up)eiv. Pero en principi l'Eurfpides d'Aristofanes, si pot
suggerir una veritat profunda, i parcial, sobre la poesia d'Eurfpides, nomes
pot suggerir-la en el marc d'allo que feia Aristofanes, d'allo que el seu pu-
blic n'esperava.
Pero la poesia iambica de la segona meitat del segle VI no es la comedia
atica d'un segle despres ni Bupal es Eurfpides, ben cert. La qua] coca no
vol dir, empero, que no hi pogues haver una representacio col•lectiva de
l'artesa jocosa, i que Hiponax no pogues haver treballat per fer coincidir els
fets de personatges iambics tradicionals amb els d'aquesta representacio col-
lectiva -que s'aplicaria a Bupal i a la seva famflia no per raons objectives
sing per raons tradicionals: els artesans son aixf, perque aquesta n'es la imat-
ge jocosa que Hiponax ha rebut o ha inventat per a ells en la tradicio iam-
bica. Unes funcions tradicionals, que podien haver quallat en material
literari o iconic, es concretaven en una famflia d'artesans, i el poeta les
treballava amb cura i les referia a uns personatges reals. De la mateixa
manera com hauria treballat, segons aquest punt de vista, per fer coincidir
allo que ell atribufa a Hiponax, en els seus poemes, amb la tradicio sobre el
poeta iambic.
En qualsevol societat relativament petita, tradicional, so] operar una rela-
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ci6, normalment burlesca, entre la gent d'un ofici i el caracter clue tcnen,

com si el fet dc ser Sun ofici els fes d'una determinada manera de ser. Si

alguns d'aquests oficis, com s'esqueia sovint, passen de pares a fills en el si

d'una famflia la creenca pot resultar instintivament reforcada. in les socie-

tats tradicionals, dites, rondalles, refranys i poesia popular defineixen un

tipus per als membres d'una professio, 1 aix6 amb independencia de com

sigui cadascun d'ells, individualment.' Tambe els llocs on la gent viu

els barris, a les ciutats-, amb elements significatius com ara la toponfmia,

i la famflia o grup social a que pertanyen -i famflia i grup poden voter dir

ofici- contribucixen a la definicio de tipus, i no cal dir que tambe aixb

independentment de les maneres de ser individuals. Muntar una Bona dalt

d'un ase, a Cabflia, significa que la dona en questio ha fet avergonyir cis

seus familiars, dcshonorant-los, i per aixo ara ella es exposada a la vergonya

publica. Fs evident quc la conducta quc hom castiga en la Bona ha estat in-

dividual, prbpia d'ella. Perb, en canvi, hi ha un proverbi que diu que nomcs

les gabliyats -clue son les doves del sud del pats, i no aquesta ni aquclla

altra, individualment- van muntades dalt d'un ase.; Pot haver-se pcrdut

el record de I'aition o pot haver-se'n inventat qualsevol despres; el resultat,

emper6, no varia: als ulls d'algu o d'un grup, alga altre o algun altre grup
son, per raons d'alteritat, d'una determinada manera, i ho son emblematica-
ment, com a tipus que han de respondrc a un model que no els to en comp-

te com a persones individuals sino com a integrants de col•lectius caracte-

ritzats (sastres, terrissaires o dones del sud, per exemple) dins d'una tradi-

cio, en l'ambit de la festa, que legitima la malediccncia, la burla I l'agressio
verbal.
D'una Banda, no em sembla que es pugul dubtar que darrera (lei Licambes

d'Arqufloc hi ha la poesia iambica i hi ha el flop `° perb, d'una altra Banda,

mes aviat tendeixo a creure que el public d'Arqufloc coneixia alga clue era

Licambes. Com el public d'Hipo'nax coneixia alga que era Bupal i sabia,

ultra Ics possibilitats que brindava, des del seu ofici, des del seu nom, etc.,

Bupal al pocta iambic, tambe la manera d'entendre com el poeta Ics explo-

tava, aquestes possibilitats. Alto que agermana ambdues situacions es la

rivalitat, i el fet que una de les persones, un dels caracters, sigui, en tots

dos casos, un pocta iambic. Pero Licambes no era, versemblantment, un

artesa, i Bapal sf, i de famflia d'artesans.

La rivalitat entre persones del mateix ofici es tradicional, 1 testimoniada

des d'Ilesfode (Op. 25-26). Entre poetes, contemporan1amen t a Ilipanax

tenim el cas, segons els escoliastes, de la rivalitat entre Pfndar i Baqufli-

54. Vegeu per exemple J. Ayt:Aula, Folklore de Catalunya, III, Barcelona 19802, p. 6l3 ss.

55. lnformacO reportada per P. Bufu)ua dins J. G. PI.RNSIIANI (ed.), Honour and Shame. The I 'a-
lues of Mediterranean Society (trad. esp. Fl ronrepto del honor en la sociedad mediterrdnea , Barcelona

1968, p. 205).
56. C. S11R U I I J. P( )Rl l Archilochus, p. 51 ss.
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des.'- I, mes endevant, la rivalitat traditional entre poetes comics i

poetes tragics que he exemplificat abans en el cas d'Eurfpides en la crftica

d'Aristofanes. L'express16 habitual de la rivalitat es el blasme i la detraccid

de l'altre; tambe, de vegades, fins a la deformacio i la ridiculitzaeid del con-

trari. I les armcs no unicament les paraules: pintar un negre deforme 1

escriure al damunt el nom d'un pintor rival -que era egipci: Amasis o el

pintor d'Amasis- es cosa que sabem que havia fet, a 1'Atenes dels titans,

cl pintor d'hxequies.''

Iliponax treballa per tal d'emmotllar, en models narratius de la tradicio

iambica, uns escultors o pintors, Bupal i Atenis. Que ells haguessin corres-

post amb la mateixa moneda no es res inversemblant, i, en efecte, Plini

(test. 7) els atribueix una imaginem this (vol dir d'Hiponax, es clar) lasciuia

iocosarn. 'Ienim aquf un enfrontament recfproc no entre gent del mateix

ofici, com en els casos anteriorment al•ludits, sing entre artesans i poetes.S"

1, de la mateixa manera com el negre deforme no hem de pretendre que si-

gui Amasis, amb criteris de realisme objectiu, diguem-ne -tai com

1T:urfpides d'Aristofanes no es, aixf, Euripides-, ni els Bupal 1 Atenis

d'Iliponax han d'haver fet, realment, tot allo que els nostres fragments

semblen atribuir-los ni I liponax cal que hagi estat tan lleig com alguns tes-

timonis (91), 19, 19a, 19b) manifesten.

La hipotesi que em sembla versemblant es aquesta: que allo que d'aiguna

manera podia haver trobat plasmacio en obres artistiques contemporanies

no era I'aparenca real d'Hiponax sind escenes dels seus poemes: en definiti-

va, en tercera persona o en primera, el poeta s'hi havia presentat, ell, fent

coses que, ben segurament, podien fer riure (imaginem... iocosam), tai vegada.,

entre d'altres raons, per motius de comportament sexual immoderat

(lasciuia). Escenes del mim, de la comedia i de la tragedia sabem que troba-

ren plasmacio en obres artistiques: cno podia tractar-se d'aixb mateix, en el

cas de la pocsia hiponactea?
No Iliponax, doncs, sing una imatge seva en relacid amb els temes, amb

els models i les situacions de la seva poesia. De fet, aixo es el que retenien

els grecs, de Ilurs poetes. Tampoc Bupal i Atenis, correlativament, sing una

imatge llur, i qui sap si tambe en relac16 amb els temes de llur treball d'ar-

tesans -escultors o pintors. I, en el rerafons, les representacions collecti-

ves de l'artesa, del poeta iambic.
En el marc d'allo que hem anat assenyalant sobre la poetica i sobre el rea-

lisme d'Iliponax no es impossible la conjectura que la tradicio de buries 1

de representacions jocoses a la qual ell assoif de donar una expressio poeti-

ca d'alta qualitat comptava tambe amb artesans-artistes -escultors o

57. Ol. II 87 amb escolis . Sobre el Eons de la rivalitat cfr. B . ON111. 1, Peesia e publico nella Grecia

anlica, Roma-Bari 1984 , pp. 71-72.

58. L. 1. B vI yI v^I. n:v - R. OI.yItts , « M1ito y figuracibn en la cerimica atica de epoca cli sica: 1.1

ultimo periodo arcaicoe, CtC 17, 1981-2, pp. 113-114.

59. Cfr. nota 49.
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pintors- que li donaven express16 plastica: la ceramica abans evocada del
temple dels Cabiris, d'un 'a banda, i els vasos a que tambe hem fet referencia
amb escenes de phlyakes, d'una altra , poden ser ara adducts com a exemples
paral-Iels d'aquesta mena de producc16 artfstica. [na mica mes enlla, tam-
poc no es impossible la conjectura que Bupal i el seu germa fossin
artesans-artistes que haguessin cultivat aquesta mena d'express16 plastica.
Tot i que tambe podria tenir sentit tot el contrari , co es, que treballessin
formes enfrontades a aquesta tradicio i per aixo rebessin el blasme del poe-
ta iambic. Si em sembla mes aviat allo altre, empero, es perque , situat
Bupal en la mateixa tradicio que el poeta, es fa mes facil d'entendre allo
d'una representacio plastica d'Hiponax -de la seva poesia , hem quedat-
quc faci riure, jocosa.
Comsevulla que sigui , espero haver reconstruct la situacib pel que fa al poe-
ta iambic. El seu paper social devia consistir , almenys parcialment, en la
detracc16 , per una rah o una altra, pero amb els mitjans de la deformac16
grotesca i amb finalitat de burla, sobre els models de la tradicio, d 'uns per-
sonatges teals. En ]'ambit de la ciutat, no hi ha dubte que aquesta practica
podia resultar conflictiva : perque es clar que en l'origen d'aquest fet literati
trobem un costum ritual, les buries que purifiquen la comunitat , en el marc
de la festa , amb pharmakoi simbolics, representatius , pero tambe es clar que
la ciutat tendeix a deixar de banda, superant- los, aquesta mena de costums,
o be, d'una altra manera, que malda per controlar - los i integrar - los; i, en
contrapartida , la poesia iambica explota aquesta tradicio per mostrar les
vergonyes de la ciutat: inevitablement en resulta, pero, que les buries esde-
venen mes cfviques i mes concretes , que la crftica es fa mes amarga i mes
personal -car , en la ciutat , allo que es troba en crisi es sobretot el sentit
antic de la festa, del ritual que convertia el blasme i la detracc16 en purifi-
caci6 assumida col•lectivament 1 no en atac individual.


