
Els epirremata a la parabasi dels Cat'Ullejs

Xavier Riu

F1 que voldrfem oferir en aquestes rattles es una lectura de la segona part

de la parabasi dels Cavaliers (vv. 551-610). Normalment se sol entendre

que el Cor, en fer I'elogi dels pares i dels cavalls, el que esta fent en realitat,

es, d'una manera el•lfptica, una lloanca d'ell mateix.' Certament, tots aquests
versos presenten una unitat perfectament travada: en primer Iloc, les odes

son totalment adequades al Cor I al moment, perque invoquen Posido
Hippios, deu dels cavalls i de la mar, per tat que s'afegeixi at Cor; despres,
Pallas, que to tambe una relacio prou estreta amb els cavalls, amb la nave-
gacio i amb la ciutat, 1 amb ella Nike, per tat que els doni la victoria en el
concurs comic (<ara si mai)>, v. 594). Pei que fa als epirremata, tambe el primer

fet quc atrau l'atencio es el seu estricte paral•lelisme: tots dos ens parlen
aparentment del valor militar, de la forca baronfvola que es manifestaria a
la guerra. 'Pots dos comencen tambe amb unes consideracions molt simi-
lars, de fraseologia gairebe identica. Ara be, el que intentarem de mostrar

tot seguit es que en realitat no van tots dos en la mateixa direccio, no son
nomes parallels, sing que, de mes a mes, s'oposen. Establirem la compara-
cio at final, pero de fet els versos que mes ens interessen son els darrers,
1'antepirrema (595-610), i cis dedicarem gairebe tot el comentari. Comen-
cem, doncs, per ells.

l,:ls cavaliers es proposers de Hoar les gestes dels seus cavalls, 1 especial-
ment, perque es la que mes els admiral una expedicio a Corint, que potser
fa referencia a la que tingue floc realment a finals d'estiu del 425, 1'any an-

La darrera mostra dcu ser R . M. I L RRI<YI, Aristophanes : Poet and Dramatist, London-Sydney
1986, p. 62 ss.
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tenor a la representacio de la comedia, segons ens explica Tucfdides (Ill

42-45). Esperarfem, doncs, una descripcio, si be sumaria, d'una campanva

militar, i en canvi nomes se'ns diu que es varen embarcar, que van remar

com Si fossin homes, que es van preparar cis hits i el que menjaven un cop

desembarcats a Corint.

Ja Carl Ruck, en un article sobre diversos aspcctes de la sexualitat a Aristo-

fanes'', suggereix de passada, a partir de 1'aparlci6 del mot xapxfvoc a la fl

del passatge, una lectura diferent dels versos en giiestio, quc aquf voldrIcm

ampliar i fonamentar amb mes evidencies. Transcriguem abans que res el

text:

a Suvmprv Tolmv tnnotc , Pc,0.6 tcoU ' £ lTalvC6al.

allot b' 66' c uXoyf:icOae noX,Xa yap 6i3 npayµata

EuvbnjvEyxav pcO' ljµwv, f c W'ac Tf: xai µaxac.

ak,U Tav Tl 7>1 ftiv autwv oux ayav Oauµ± opc.v,

6)c oT' i;S tag innaywyouc r icwn f bwv avbptxwc,

npta tcvot xtOwvac , of bi; xai caxopoSa xai xpouuuce

ctta tac xwnac a,a.(3ovtcc wcsncp ijjicTS of (3potoi

f:pjW,ovT£c 6wr[ip0aFaV , ` innanai, Ti; E:tl3aW;

a.>1nicOV µaa. ,^ov. Ti bpwµcv; OUx FXac w ctap(popa;'

F f nljbwv t ' fc K6ptv0ov- £ ita b' of vctutcpot

Tai; onl^aic (.oputtOV Ei)yac xai ttf:tpaav 6Tp6)ttata'

fl(T610v bs Touc nayoupouc a 'ti noiac Mlibtxfc,

fa Ttc c f:p7tot Oupa"f: xax (3t)00u ollp(c a:vot

6'tcaT ' iap>l Oi`wpoc cinsiv xapxivov KopivOtov,

`bstva y ' w llocsf : tbov ci u t ' Ev f3u06) buvrjaouat

titc yii uit' Ev Oakatt >l blatpuy£iv touc inneac.'

III primer vers ens ofereix ja el primer joc de significacions.EH verb uvoiba

pot tenir certament el sentit, diguem-ne neutre, de asaber alguna cosa d'al-

gu», i aixf es com sol ser traduit en aquest context. Malgrat tot, presenta no

menys sovint altres sentits: quan el complement en datiu es un pronom re-

flcxiu, hom so] donar-li la traduccio de <tenir consciencia d'alguna cosan o

osuportar un pes a la consciencia», i aixo es el que vol dir a Cav. 184, IVesp.

999 i lesm. 477. A tots els altres flocs d'Aristofanes on apareix -deixem

de banda el fr. 200 h que, sense context, es diffcil de matisar- to I'accep-

cio de «compartir un secret amb algu», «ser confident»: Lis. 841, Tesm. 475

i 553, Gr. 960, Ec. 17 i P1. 214. per tant, no es gens arriscat d'afirmar que

en el passatge en questio caldria entendre -tambe, si mes no- «Volem

recitar en lloanca els secrets que compartim amb els nostres cavalls».

pcl que fa als protagonistes de la historia, recordem quc (nnoc pot designar,

I a. «I •:uripides'Mother : Vegetables and the Phallos in Aristophanes >> Arion NS 2, p. 57 n. 123.
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segons I Icsiqui, els genitals, 1 clue les paraules clue indiquen ucavaller», «ca-

vall», 1 ocavalcarrn forneixen un munt de sobreentesos a la Comedia: inno-

6popia, Pau 899; ians6S, Anaxil. 22,10, Lis. 676 s.; inntxoc, Ec. 846 (amb

escoli), Lis. 676, Eup. 268 K; tirania d'Hfpies, Vesp. 502, Lis. 619; innolit-

vox, Gr. 429; innoxa,f:fi'iils, fr. 703; xa%115i Lis. 59 s., Pau 900, P1. Com. 174

K,18;' xt:i,llti^tu, Tesm. 153, Vesp. 501, Pau 900.'

1,n aquest cas, a mcs, els cavalls es fan a la mar, i altre cop les imatges

d'«embarcar-se» (E71tfiarE6Ety Gr. 48), onavegar» (n7,.Eiv Pau 24 1, Lis. 411,

675, Ec. 1087, 1106), «navegant» (itXwtijp Ec. 1087) i altres relacionades,

com ufer una batalla naval)) (vauitaxciv Gr. 430, Lis. 675) son molt produc-

tives en el mateix sentit a la Comedia.,

I ':xaminem ara pas per pas el clue fan els cavalls un cop embarcats: primer

agafen els terns «com nosaltres els mortals»;° sabem que ((rem)> (f:pcrttov)

designa el fal.lus a PLCom. 3,4 K - i a Pau 142." Kunt en canvi, enlloc no

cs segur clue tingui aquest doble sentit, si no es que to rao C. Ruck " 1 cal

entendre tota I'escena de Dionis amb Caront (Gr.180-270), tal com ell pro-

posa, com un anal intercourse. Tant si aixo es cert com si no, tenim 6txutnuiv,

amb un sentit clarament obsce, a Ec. 1091. Pei que fa a %,apf vcty, es un

terme molt general i pot prendre facilment el matfs que convingui segons

el context. A la Comedia el trobem sovint amb el complement indicant un

6rgan sexual: Ac. 274, EVesp. 1342, Lis. 1115, 1121, Ec. 1020, Amfis

20,3 K.
A continuaci6, is tI3a^ovtE; avE(ip6a^av, terme, aquest darrer, que Walsh i

van I lcrwerden varen corregir en avcfppua av6', pero en la transmissiO
del qual cls mss. son unanims. Els compostos amb -Oc6U tv eren, com

diu I lenderson (p. 170), els preferits d'Aristofanes, i aixf trobern xaia(3a-

2i riv " a Pau 896 i Ac. 275; npoo 3a7. !v a Ac. 994; i;µ[3aaEty apareix a Fe-

recr. 145,14 K: atp6(3iXov FpjiaXwv ttva (per 6Tpo1itXov, cfr. PLCom. 254

K); i i`piol,ov a ;Ar. fr. 317,' On 1256 i Eub. 75 K,lOss.

Aixf, ja des del primer vcrs, i despres de la petita sorpresa del uvoik( se'ns indica cap on es di-

rigira cl discurs. Si be is sempre arriscat entrar en aquest terrenv, val a dir que un gest apro-

piat podria centrar la comprensio de I'espectador.

3. Cfr. Lust. In Od. p. 1539, 34.
4. Veure, en general, ). HI(NUI[RSOON, The Maculate Muse, New Haven-London 1975.

5. 1'ambe, naturalment, en un context d'ofensivitat sexual, I'aviptxwS -«amb valor)), tambe uamb

vioiencia» i aquf, a mes, scorn a homes)) en tots els sentits de la paraula- ha de servir per re-

forSar cl sentit.

6. 1 la utilitzacio de la paraula (lporci, permet una broma suplementaria, perque a la Comedia 6s

semprc utilitzada parlant dell homes per referencia a la divinitat. Aixf doncs, el Cor esta

enlairant cis seus (wavalls)) a categoria diving.

7. Cfr. I ]sq. s.t'. i tambe i.IV.nnriv a AP V 54, 4 i 204, 2.

8. nilsxi_iu<, cfr. leognis 458 i Teofil. 6,3, que probablement l'imita.

9. Art. cit., p. 51 n. 97.

10. Cfr. J. I II.NUI.Rs<iN, op. cit., pp. 27 i 156.

1 1. ahjacularo, en prosa tecnica: Men. Georg. 37, E,picur Nat. 908, Sor. 1,33. Cfr. tambe liu iov =

fal•lus a Hdt. VI 09.

12. (:fr. II sq. s. r. i Eust. in Od., p. 1405,20.
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'Avc(3puasav apareix nomes aquf, 1 un escoli (a v. 602) i la Suda (s.v.) cl
glossen per avi8op0116av, dvr xpayov. De tota manera, i tenint en compte
el context on apareix, ens permetern de suggerir una altra interpretacid:
f3puai;w no to res a vcure amb acridar>; mes aviat vol dir uinflar>> o uinflar-
seu, tambe en sentit figurat uestufar-se>>; «estar pie d'alguna cosa> i tambe
((estar prenysn; uborbollar >, ovessar de)>. Recordem, de passada, que
f puaxTt3S es un deu del plaer (Pan) a Orph. (ap. Stob. 11,30) i l3puacttt6c
vol dir uvoluptuositat>> a Epicur (ap. Plut. Mor. 1107a). Si unim, doncs, el
significat de f3puacw al prefix ava, en resulta una imatge prou clara, que no
sembla necessitar ulteriors il•lustracions.

Scguim llegint, 1 trobem altre cop el verb r j.t X^cty, el verb XapNvtav, i a
continuacib: «Of)x s;xaS w (Taptpopa>>; t ^auvt;ty, que vol dir «empenyer>>,
«conduir>> 11 tambe aremarn, i s'aplica tant a cavalls com a vaixells, es sino-
nim de l3tvFiv a Ec. 37ss, Pl. Com. 3,4 K i Ac. 995 (aquf, com als exemples
seguents, la imatge no es nautica, pero la idea es ]a mateixa); en compostos,
trobem xaTt;kauvcty amb el mateix sentit a Pau 711 i Ec. 1082, i L^;t:Xauvtav
a Antiph. 300.
Desembarquen a Corint, 1 ara cal notar que aquesta ciutat era famosa per

les possibilitats de vida dissipada que oferia -als qui disposaven dc diners,

sobretot, com en termes generals cis cavaliers-. A la Comedia, si mes no,

es esmentada en diversos indrets en aquest sentit: P1. 149, 7esm. 404, 468,
fr. 902 K, Cratin. 273,4; trobem tambe xoptvttal-,opat, quc es explicat per

Est. Biz. (s.v. Koptvtioc): to i:TatpFiv auto Twv Ex Kopiv6tu katpwv, ij To pacn-

tpoltcUFtv.'' Recordem finalment el tftol d'una comedia de Polioc: Kopty-

8taattjs, que probab1cment vol dir «Alcavot>> o be «Depravat>>, i tambe Lis.

91ss., que segons A. Willems14 faria referencia a la xauvoxpwxtia i clue cal
comparar amb P1. 149-52.

Un cop a Corint, els mes joves taiS oit;^aig wpuTTov cuvas. 'Oputtw i els seus

compostos, corn es sabut, era una de les formes per dir l3tv6v, 1 aixf ho tro-

bem a Pau 898, On 442 i Nut.; aquf apareix juntament amb t:f)vi , que no es

pas una paraula'obscena, naturalment; mes aviat al contrari, es forca digni-
ficada, i la trobem amb una certa frequencia a I'epica, a la lfrica i a la trage-

dia; ara be, sol presentar-se, aixb sf, en contextos erotics i referint-se

espccialment al flit d'amor o de notes." A la ComCdia come esmentar

sobretot en aquest scntit Ec. 959, 967 (cfr. I",uvFuvi) al vers 954) 1 lesm.

1122.

[Is mateixos clue preparen els hits se'n van a buscar fipwpata segons el ms.
R, o otpwpata, segons tots els altres. En el primer cas, es tractaria de les

13. = Ar. fr. 354; cfr. Eust. in II.., p. 290,23 i Hsq. s.v.
14. Aristopbane, Paris-Brussels 1919, 2, 420s. (Ir. IiIin1 Rs )\, op. cit., p. 211 n. 10, que el cita i

segons el qual faria referencia als costums notoriament Iliures dels corintis.
15. P. ex. Mimn. 7,3 Gent-Pr; Semon. 7,53 W; Si.o Tr. 109; 1?ur. Med. 1027; recordem tambc la

utilitzaci6 en el sentit d'esposa a Fur. I.A. 1355 i I'm vnpa, ouni6, himen» a Id 304.
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menges de les quals parlen a continuaclo, cal suposar. I en el segon, proba-
blcment, de la roba del hit quc s'han oexcavat > -i hom pot sempre pre-
guntar-se com es que ho han d'anar a cercar, si se suposa que els soldats
s'enduien mcnjar i arreus quan anaven d'expedicio-. Y-rptupa no sembla
que sigul utilitzat mai amb cap doble sentit, pero, naturalment, apareix so-
vint en contextos erotics; podem esmentar, especialment, Ar. fr. 695, Nuv.
1068, Ec. 39, 1001, Gr. 554, 1%esp. 1813, Lis. 936 1 segurament tambe
[.phipp. 26 K. Pel que fa a fiporfla, conve recordar la relacio frequent entre
menjar i sexe, tal com ho explica Henderson al llibre que ja hem citat, I
de la qual ens hem d'ocupar ara, perque tot seguit els cavaliers ens expli-
quen clue els sous ocavallsu menjaven nayoupot en lloc de noia Mi16txi).
'Ecnti.(i), tan so] corn amb diferents prefixos, to sovint un doble sentit obs-

ce;"' aquf ens limitarem a donar exemples de la utilitzacio a la Comedia del

verb simple: Ac. 797, 799; Pau 449, 852, 1353, 1359 1 esp. 1167; probable-
ment Oc. 76, P1. 255 1 fr. 583.'- El t youpoS es una mena de crane i diver-
ses fonts ho expliquen aixf.'" Aixf tambe ho enten C. Ruck (art. cit., p. 57
n. 123), i veu que cal donar un significat especial al fet que es tracti de
cranes. ('ertamcnt, cal interpretar el passatge: els cavalls son herbfvors de
fa molt de temps 1 aquests, en canvi, mengen nayoflpot. Es molt possible,
vistos cls altres indrets on es parla de cranes, que aquests animals tinguin
una funcio especial a la Comedia -no sabrfern dir, pero, si especfficament
sexual-; de tota manera, bo i suposant com fa alga '" que xapxivog fos un
sobrenom dels corintis, en el vers que ens ocupa no es aquest el terme uti-
litzat. La Comedia fa constantment jocs de paraules amb el significat literal
dels mots. En la nostra opin16, aquf ens trobem justament amb un d'a-
quests jocs. HxyoupoS vol dir litcralment ode cua dura, resistant», i of)px,
amb altres paraules que designee mes o menys el mateix, com ara xi pxoc i
oppo es un terme ben conegut per indicar el penis, establint una reiacio
que no es d6na nomes en grec,-" i de la qua] podem trobar alguns exem-
ples: Sof. fr. 1078, Antiph. 129,4 1 en compostos CA 1352 (ano)pucoupiS,
CA 1367 with oupoS I I lsq. pi)7 ouplc.
Pcl que fa a la noia Mr1Stxlj, si be d'una banda no es estrany que aparegui
en aqucst context, puix que s'anomenava aixf l'herba que menjaven mcs
sovint els cavalls," 6s nogensmenys una expressio que desvetlla algunes
connotacions curloses si mes no en el nostre text, que no podern estar-nos
ara d'apuntar. Ids suggeriments ens guien sobretot en dos sentits: en pri-
mer Iloc, noia (o rtoi>l, en la forma epica, no aixf, en canvi, 1'atica no(x) ho

16. 1, 'id. I II \DI[RSt)\, op. cit., index sxt'.

1 =Poll. I 1189, que cal comparar amb Poll. V11 180 = PI. C( M. 73.
18. Arist. ILA. 52565, Xenarc. 8,2, Speus. ap. Aten. III 105b, Gp. 11 18,3, MANIA 111, 672 (Cori-

cos); aplicat a I cnix per l icofrd 419.

19. Cfr. nota ad 608 de Van Daele, ed. Buda.
20. Cfr. I Il ND! RU i\, op. cit., pp. 27 i 128.
21. (Yr. Str. XiI 525 i I Idn. a Gr. Graeci 111, vol. 2, p. 316, que el cita.
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trobem diverses vegades en contextos erotics: a la 11 ada XIV 347 es l'her-

ba que creix en l'acoblament sagrat de Zeus i Hera; a Teogonia 194 es

altre cop l'herba que creix entorn del peu d'Afrodita quan el posa per pri-

mer cop a terra; a Pfndar Pit. IX 37, articula la imatge del desflorament de

Cirene per part d'Apol•lo. Tambe la trobem al fr. 31 L-P de Safo, on ser-

veix de terme de comparacio per a la pal•lidesa de 1'enamorada. Sabem, d'al-

tra banda, que la Comedia utilitza sovint noms d'herba, o la prada que n'es

coberta, per designar el pel de la regio pubica, normalment femenina." No

es aixo, tanmateix, el que ara «mengen» aquests ucavalls», sing uns animals

<de cua forta»."

El segon sentit, quc ens ve propiciat per la paraula M>16tx1i i pel rigoros pa-

ral.lelisme que, corn ja hem notat, es mange entre epirrema i antepirrema, ens

apunta cap a una oposlcio entre les dues tirades de versos trocaics.

L'epirrema (vv. 565-580) ens descriu el valor dels pares i les victories que

obtingueren en altre temps -i els pares a la Comedia son generalment els

qui van Iluitar a les Guerres Mediques, a Marato i a Salamina-; pero ja al

final s'inicia una contraposicio, quan els cavaliers del cor (v. 580) demanen

quc se'ls deixi tranquil-lament xottav 1 altoct-6^FyyiCsty perque xoj.t w, a la

Comedia, a part del sou sentit primer de aportar els cabells llargs», vol dir

«passar-se-la be> 1 tot sovint adedicar-se a practiques homosexuals>> (o, rela-

cionat amb aixo, «Iaconitzar))): Nuv. 348, 1101; Vesp. 466, 1317; Oc. 1282;

P1. 170. Al cap i a la fi, la pederastia era una practica aristocratica, i una

bona part de l'humor aristofanic sobre el tema deriva d'aquest fet.'4 Pel que

fa als banys, normalment, quan son esmentats per Aristofanes es en relacio

amb la bona vida, en contextos de festa i riquesa, be abans d'anar al ban-

quet, be abans de Iliurar-se a l'amor: Cat. 50; Pau 868, 1139; On 132, 140;

Lis. 1066; P1. 615; frs. 107 i 109,3. D'altra banda, no oblidem que son els

joves pervertits que representa el Discurs Injust els qui els frequenten (Nuv.

991 i 1044-54).

Dories be, aquesta contraposicio insinuada aquf; es la que es desenvolu-

pa a l'antepirrema que hem analitzat, on gairebe totes les paraules que articu-

len la descripcio de 1'expedici6 son susceptibles de scr proses en un sentit

obsce, de manera que les aventures dels cavaliers actuals ja no representen

la gloria militar, que va ordenar i adornar (cfr. exoapquocv, v. 568) la ciu-

22. I. HI:NDI:RSOON, op. cit., pp. 20, 46 i 135-6.

23. Sembla que darrera dels 7<ayo6pot s'hi ha d'amagar una referencia de tipus homosexual, quc ja

s'insinua en el vets 580, corn veurem mes avail, i clue queda refor$ada per l'oposicid amb

aquesta noia, que podria representar perfectament la femineitat.

24. Cfr. I lI.NDIIRSO N, op. cit., esp. pp. 216-17.

25. Insinuada tot just, pero amb forca precisi6, perque el verb xoµ&w referit a cabells i a homes, i

aitres paraules derivades indiquen sempre, fins i tot en els passatges clue no hem adduit, algu-

na mena de maiendrec, son un senyal negatiu -aixf corn en general son rcpresentats positiva-

ment eis veils guerrers de les generacions passades. Tot aixo, es clar, en termer comics, que no

vol dir morals, i molts menys encara seriosos.
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tat, de les proeses dels avantpassats que varen expulsar els perses (ja no

mengen herba medica, sing ltayoupot). I si se'n van a Corint, es mes que rcs

a una excursio de plaer.'-

26. (due darrera de la paraula Mij6ixi pot amagar-s'hi una referencia a les guerres mediques, ja de-

via suposar-ho I'escoliasta sue, comentant I'expressia, anota al vers 606: ertei toiy A3rivaioi; ethx

^v Mrltiwv r.parf:iv.

27. La qua] cosa, d'altra Banda, entra perfectament dintre dels parametres comics, sue tendeixen

sovint a reduir la gucrra a termes scxuals -pensem, si mes no, en les causes dc la dcl Pclo-

ponnes exposades per Diccopolis a Ac. 524 ss.


