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F] l,fcidas de l'Idilli VII de Teocrit ha suscitat tradicionalment I'interes i la
pcrplexitat dels estudiosos .' El fet que Simfquidas afirmi que es un cabrer
no esvaeix els dubtes sobre la seva personalitat , perque es obvi que no es
names un cabrer .' En Les Talisies hi ha una consagracio poetica ' I un simple
cabrer no exerceix aquesta funcio.
Consequentment , els intents de descobrir que s'amaga darrera el personatge
han sigut frequents . Des de considerar que I,fcidas es el nomen fictum d'un
poeta famos contemporani de Teocrit fins a suposar que es la representacio
d'un deu. Entre la umascarada bucolica» i l'epifania hi ha diferencies consi-
derables pero , tot i aixf, els arguments a favor de cada una de les hipotesis
abunden.
En els ultims anys , pero, s'ha anat imposant la segona. Es , en qualsevol
cas, mes productiva i no esta sotmesa al rise d'operar en el buit.
Dissorta(lament , els intents d'identificar Lfcidas amb una divinitat no han
arribat a resultats inequfvocs . Amb bons arguments han sigut proposats
Apollo ; i pan;` probablement amb arguments igual de bons es podria pro-

I. Per a referencies bibliogr afiques sobre Lfcidas o I'Idilli VII, vegi's W. G. ARNOYI'I, (dLycidas
and double Perspectives: a discussion of Theocritus' seventh Idyll)), EClas 87 (Festschrift 1'.
Galiano), 1985, p. 333 notes 1-3.

2. Cfr. v. 13: oi^vopa piny Aoxidav, >j 6'ai16XoS.

3. Fn realitat, el v. 13 tambe es pot entendre <<es deia Lfcidas, peril era cabrers: en efecte, un
nom de flop podria no semblar, en principi, gaire adequat a un eabrer. D'altra banda, fins i tot
Teocrit amh la seva insistcncia introdueix dubtes sobre I'ofici de Lfcidas (vv. 13-14).

4. No s'ha de descartar, peril, que es tracti d'una parodia de consagracio poetica. Les conclusions
d'aquest paper poden ajudar, espero, a plantejar mes adeclyadament la questi6.

5. I. sA Theophany in Theocritus)), CQ 21, 1971, pp. 137-145.
G. L. L. Biwa N, <<The Lycidas of Theocritus' Idyll 7», TLWP 85, 1981, pp. 59-100.
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posar I lermes. Aixb no es estrany: la histbria de la religio grega es Ilarga i

diferents deus comparteixen funcions identiques. Fins i tot es pot dubtar si

Te6crit sota el personatge de Lfcidas volia representar un deu o simple-

ment un tipus, una figura; i es en aquest sentit que em sembla que es pot

avancar, encara que sigui parcialment.

L'encontre que to Iloc en el poema de Teocrit entre Lfcidas i Simfquidas

acompanyat d'Eucrit i d'Amintas esta modelat a partir de 1'encontre d'Eu-

meu i Odisseu amb Melanti i dos companys seus narrat a Od. XVII 182 ss.'

Aquests versos son el primer exemple en la literatura grega de disputa en-

tre pastors; versemblantment tambe ho eren per a Teocrit, quc, en conse-

quencia, els devia considerar especialment importants i significatius.

El personatge de Lfcidas, com a representant de la paraula urural» -es

presentat com un cabrer-, ha de ser caracteritzat amb algun dels trets dels

protagonistes principals de 1'escena homerica, Melanti 1 Odisseu. En efecte,

Lfcidas i Melanti coincideixen en el fet que tots dos son cabrers i en el fet

que empren un Ilenguatge injurios semblant; entre Lfcidas i Odisseu, d'altra

Banda, hi ha coincidencia en el fet que tots dos Porten un basto," que llurs

noms poden ser relacionats etimolbgicament ' 1 que amtxlos son forasters.

Peru no es tracta d'identificar Lfcidas amb Melanti o Odisseu ni de pensar

que Teocrit es limita a fer una simple adaptacio del passatge homeric. I lem

de creure, en canvi, que Teocrit aprofita el text homeric com a marc situa-

cional 1 es val de les figures de Melanti 1 Odisseu a fi de modelar la de Lfci-

das. I en concret la d'Odisseu ajuda a entendre mes be com es Lfcidas en

algun dels seus aspectes, com espero mostrar tot seguit.

A Teocrit (v. 12), Lfcidas es presentat com a KuBwvtxov... avSpa, «un home

cidbnic». L'adjectiu deriva, evidentment, de KuBwvia, 1 Esteve de Bizanci, s.

P. KuSwvi , explica que aquest es el nom de tres ciutats: una de Crcta, una

altra de Sicflia i la tercera dc Lfbia, i que el gentilici masculf es Kubwvtatnc

xai Kuowv xai Ku&uwtoS xai Kubwvaioc... xai Kuiwvtxos avi p.

Per al nostre text, cs clar quc no son pertinents ni la Cidbnia de Sicflia ni la

de Lfbia. La de (:rota, en canvi, era la mes important i anomenada 1 hem de

suposar que, si el nom de la ciutat no anava acompanyat de cap especifica-

cio, un grec pcnsava lbgicament en la de 1'illa. '' En consequencia, i d'acord

amb Ills lingufstic grec, la plausibilitat de la referencia a la Cidbnia de Cre-

ta no quedaria invalidada per la hipotetica existencia d'una Cidbnia a Cos:

7. Vegi's U. OTr, o I'heokrits ' I'halysien' and ihrc Iiterarischen Vorbildero, Rh M 115, 1972, pp.

134-149; D. M. I I\I Pt RAN, Before Pastoral: Theocritus and the Ancient Tradition of Bucolic Poetry,

New Idaven-London 1983, p. 225 ss.

8. Denominat, per cert, de maneres diferents en cada un dels textos: Teocr. VII 18-19, 43, Od.

XVII 199, 236.

9. Vegi's E. I.. BROVCN (cit. supra n. 6) p. 67 amh bibliografia.

10. tins a I'evtrem que el seu gentilici podia ser emprat per desilmar sinecdoticament cl de Creta

sencera: Cfr. k,oii c iov. 46; in Dian. 197.
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corn a maxim hi hauria un increment d'ambiguitat. Acceptant, doncs, que

per a nosaltres la referencia a la Cidonia cretenca es la mes probable i per a

un grec era la mes logica, es pot entendre be per que Lfcidas es anomenat

Kt vtxov aviipa.

l :ntre els gentilicis reportats per Esteve de Bizanci, Ku&wvtog es glossat aixf

per Idesiqui s. v.xu8thvtov: pCya, xai a^to7,,oyov. tl xi xrii))ov, 86a.tov. XoISopov.

(...) Kuowvfa b>i itoa,tS Kpljrrlc. (...)." Es raonable pensar que la glossa tambe

pot valdre per a Ku&wvtxov: en efecte, no tindria sentit negar-ho quan amb-

dos adjectius deriven del mateix nom.'' I notem, d'altra banda, que Ilesiqui

parla de la Cidonia cretenca: no es estrany que un cidoni sigui trampos i

mentider, si recordem la proverbial fama de mentiders que tenien els cre-

tencs."

Aquesta lectura guanya versemblanca amb la comparacio amb el passatge

homeric a que m'he referit mes amunt. En el passatge esmentat, model per

a Teocrit, Odisseu apareix corn a cretenc:'4 afirma venir de Creta "s i, en Ia

peculiar logica de 1'epica, dir «soc de Creta» equival a dir «jo menteixo»."' I,

efectivament, menteix. Aquest Odisseu «cretenc» es troba darrera del Lfci-

das de Teocrit.

Aixf doncs, Lfcidas, en virtut de la seva qualitat cidbnica i doncs cretenca,
es, per damunt de tot i per definicio, mentider i trampos. Aquestes caracte-
rfstiques s'adiuen be amb la seva condicio de foraster inconegut i amb el
scu aspecte de cabrer: recordem que a Teocrit els cabrers son possefdors
d'un llenguatge mes «baix» i mes procliu a la polemica que no els hovers o

11. La contradicci6 que E. 1.. BRC )W N (cit. supra n. 6) p. 74 veu entre els diferents significats es

troha tambe en una altra glossa d'Hesiqui s. P. xi,6os 665a, apt;trj, vixrl, ceptcrtt:ia. ?,ot6opia, xaxoXo-

yia No es aquest el lloc indicat per especular sobre aquesta diversitat de significats; em limito

a suggcrir que es inexistent: la fama o l'anomenada poden set propalades pel mateix interessat

i d'una manera prou arrogant, cosa, d' altra Banda, que Lfcidas no deixa de fer.

12. l.'cxpressi6 Kt,6wvtx6v av6pa es, amb iota probabilitat, excreta del mateix Tedcrit i, per tant, el

seu valor de gentilici es discutible: en realitat, els adjectius en -txoS indiquen sobretot una rela-

ci6 do pertinenca i de caracteritzaci6 (vegi's P. CFIANTRAINI'. Etudes sur le vocabulairegrec, Parfs
1956, p. 147). Peril per al nostre proposit no importa on va neixer Lfcidas, sin6 saber precisa-

ment amb que es relaciona !'adjectiu amb el qual es descrit.
13. Cfr. Epimenides dc Creta (fr. 5 Kinkel): Kpntts aei wcuotat, xax& t1>1pia, yaott;pe; ciypai, citat per

Call. In lov. 8: Kptjtc; aci tyefotat (vegi's G. R. Mcl.F:NNAN, Callimachus Hymn to Zeus, Roma
1977, ad loc., amh altres referencies).

14. Aquesta aparici6 corn a cretenc ja es produeix a XIV 199 ss. (on Odisseu es presenta aixf a
I{umeu) i dura fins a XIX 172 ss. (ara a Penelope). Abans (XIII 253 ss.) Odisseu tambe havia

intentat enganyar Arena (!) amb una histOria ocretencau.

15. D'aixd se'n podia dir Kprlti ctv (cfr. Hsch. s. v. i tambe Suda: to wt;G6co0at '16oµcvuOc yap t':rtttpa-

rzt;is tov jm6 toy Xatp6pov xanxOv 6tavcipat toy ftptotov aftp'r eSUG.rto). Observem que !'anion d1c1o-

meneu quadra be amb una narraci6 «cretenca» d'Odisseu on assegura ser-ne germa (Od. XIX

181).

16. I'.videntment, el ajo menteixo» va dirigit al public i no a !'interlocutor: es tracta d'un joc de

complicitat literaria.
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els pastors d'ovins. En suma, i en el context teocriteu, Lfcidas es a un ca-
brer allo que Dafnis es a un bover: el caracter tfpic i el model. En aquest
sentit, es del tot explicable' que Lfcidas dugui a terme una consagracio poe-
tica; pero evidentment, aixo s'efectua en el nivell que escau a la paraula ve-
hiculada pels cabrers, on la disputa, la burla 1 la trampa son tfpiques.


