
Dionis a la religio grega : cap a una lectura
de les Bacants*

Xavier Riu

1. Dionis el grec

Dionis no ds un deu estranger ni un deu nou. Sembla que aquesta afirmaci6, pot-
ser insostenible fat uns quants anus, ja es pot fer sense por despres de les tauletes
de Pilos i despres que es vagi oblidant la tendencia a llegir la mitologia com si
fos historia. Ara ens sembla saber que els mites d'una divinitat expressen mes les
sever caracteristiques religioses que no la seva historia, o la del seu culte. Per
tant, si Dionis -que ja ens ds presentat aixi des de la seva primera aparici6 a la
literatura grega, Homer- ds un deu amb dificultats per a ser admes com a tal,
s'ha de guan}ar el cel, per dir-ho aixi, ha d'autoafirmar-se com a fill de Zeus (ve-
gem, per exemple, les multiples vegades que ho fa a les Bacants) i ha de lluitar
per ohtenir els honors clue se li deuen, cal entendre que aquesta es una particu-
laritat que forma part de la seva personalitat religiose -per la rah que sigui, que
mirarem d'escatir al Ilarg d'aquest paper.
Un parch de dales hen diferents ens il-lustraran molt be aquesta aparent contra-
dicci6 entre uns mites i uns rituals que semblen suposar la novetat i el caracter
estranger de Dionis, i la plena certesa que en realitat no es aixi. En primer Iloc,
ones referencies de Pausanies, que explica 1'°arribada" de Dionis a Patres. A VII
19, 2-9, Pausanies ens fa saber que els de Patres havien de celehrar, per una falta
comesa, un sacrifici salvatge en honor d'Artemis, fins que -els deia un oracle-
arrihCs ally un daimon estranger portat per un rei estranger. Un dia, Euripil, ve-
nint de Troia, va passar per alla. Duia, tancada dins d'un cofre, una imatge de Dio-
nis que 1'havia fet enfollir i per aixo no trobava el cami de casa. A ell, l'oracle li
havia predit que guariria quan arribes en un indret on veuria uns homes cele-

'VuII agrair especialment a Jaume Mrtulas la cura amb que ha Ilegit aquest paper, en les diverses fases d'ela-
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hrant un sacrifici estranv. S'hi presenta, doncs, i inunediatament tin i altres rec<)r-
den els oracles respectius. Efectivament, Euripil va ser guarit i els de Patres po-
gueren deixar Cie celebrar el sacrifici. Fins aqui, a grans trets, la historia. Ara be;
just abans Pausanies havia parlat de les antiguitats de Patres (VII 18,-i): segons ell,
els d'alla afirmaven que Dionis havia estat criat a Mlesatis, Ciutat clue es a tocar Cie
la seva' i on fins i tot, segons deien els del pals, hauria tingut Iloc 1'aventura de
Dionis arnh els Titans. En quc quedem, doncs? Dionis es estranger o es del Hoc?
La contradicci6 semhla insoluble, si no es que l'acceptem corn es i la integrern
en la nostra comprensib del fenomen dionisiac'.
El segon Iloc a que feiem referencia es un passatge de les Baccants. Al Ilarg de
tota la tragedia es repeteix diverses vegades que Dionis es un ilea nou i Lill es-
tranger, per) als vv. 201-203 Tiresies diu que cal respectar les rraeQ(ouS na^M-
boxag (que Plutarc Mar ?56 h va entendre molt he: "la fe antiga dels pares") i
Clue cap logos no les pot rehatre. Es segur que quan parla aixi ho fa referint-se
al dionisisme, corn rota per exemple Dodds en Cl sea comentari a aquest Iloc. I
justament aquest let molesta sovint els comentadors; es compren: si Dionis es un
deu nou, seria mes aviat Penteu i no Tiresies qui hauria d'apel-lar a la tradicio.
S'ha lit (I)odds, ad loc. ) que es tracta dun anacronisme i que Euripides fa parlor
Tiresies corn tin home del segle V, avisant aixi I'audiencia que el dehat que segui-
ra sera una trunsposiciO a termer mitics controversia contemporania. No
seria impossible, naturalment, tot i que semhla una trencadissa massa forta, mas-
sa violenta de la coherencia dranuatica. De tota manera, esta per veure que a fi-
nals del segle V el dionisisme entres en crisi i for objecte d'una controversia espe-
cialment encesa; mes aviat sernhla que les dales (escasses, es clar) apunten cap
al contrarij. En tot cas, el prohlema es altre cop suscitat per Cadme (v. 331), i Will-
he pets vv. 890-896, ara en hoca del Cor, on es ve a dir el rnateix: que cal respecter
els costums, clue son de Ilei des de sempre i per natura -i aquests costums, el
context ho deixa hen clar, son les practi(lues religioses dionisiaques.

Doncs he; fa tot l'efecte que aixi) ve a recalcar acluesta amhigi_iitat de Dionis: es
un deu nou es diu- per6 alhora se sap perfectament que no ho es; es aquesta
novetat congenita i permanent que forma part essencial de la seva personalitat
religiosa i Cie la qual es parla en el mite, en el ritual (corn del seu caracter estran-
ger), perm que no contradiu la consciencia que es tracta dun deu perfectament
instal-lat en el panted grec i a qui cal, per costurn i des cie sempre -per aixo es
practi(Iues cis rituals, en hona part, perque "des de sernpre s'ha fet aixi"- hono-
rar. ,No es hen he aixi), al cap i la fi, el que ve a dir el mite de Penteu que, corn
tots cis mites, se situa en un temps fora del temps? No es del tot segur que la
historia cie Penteu reflecteixi cap ritual, ho i Clue es pot sospitar amh fonament
(Dodds, Bucchue XXVI ss. ); en tot rts, si que ho fa la de les Nliniades, que segons

1. En rctlitat, semhla yuc Patres era cl resultat d'un sinecisme entre puhles, un dels yuals Mcsatis (cfr A.

IiREI.ICI I, Paides e Purthenoi. Roma 1969, pp. 366-7 yuc fa un CStudi do la Testa resultant d'a(Juesta "arri-
hada").

2. Potser cs put tenir c(mipte t:unhc (IC I(i de Quius '44 I'. veov oil veov ( parla del v i cum Si descrigues

Dionis. G. A. PRIVITERA, Uluntso in Omero e neila poesia great arcaicu, Roma 19'0, p 120).

3 Cfr E. R. DODOS, Euripides' Bucchue (introducciu i cumentaris), Oxford 1960', p. XXII ss.
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Plutau'c (qu. gr- 38) eren perseguides calla any pet sacer(lot cie Dionfs a Orcome-

nos. ;Cal pensar per aiX( clue calla any sIoposaven al culte, encara literalment

nou, de Dionfs? Semhla absurd, dit aixi, Si no tenim en compte clue els mites no

expliyuen historia. La contradiccio, en realitat, 110 es mes que ,parent. Tant des

del punt de vista del mite corn del ritual (i la Tragedia, igualment clue la Comedia,

recordem-ho cie passada, en forma part) cal dir clue Dionfs es tin deu non, per-

(111e ayuesta es una caracterfstica seva fonamental; pero alhora se'l sap perfecta-

ment arrelat a les traditions mes antigues dels avantpassats, i per aixo se I'actua-

litza calla any
De seguida tindrem ocasio d'explicar com s'enten, yue significa i yuines implica-

tions comporta el fet clue Dionfs presenti ayuesta figura. Pero cie moment, per

plantejar-ho en tins termes generals, observem la seva actuacio en till terrenv clue

Ii es molt propi, i yue es fonamental a 1'hora de definir-se ella mateixa una cultu-

ra: Cl terrenv (lets limits. Que som animals territorials no cal as dubtar-ho, tint

individualment corn socialment. Ills limits Clue estableix yualsevol cultura son de

Iota mena: tant temporals com d'espai com conceptuals; tint entre I'home i l'ani-

mal, com entre l'home i el deu, Com entre grups humans o entre el man dell

vius i el dels marts. No es pas ayuest el moment d'estendre'ns en ayuest fet, yue

d'altra panda ha estat tractat des de diversos punts de vista, pet-6 si clue convO

recordar Clue a yualsevol societal -mes com mes cohesionada i tancada- la rela-

cio amb I'altre sempre es problematica i, per tint, fortament ritualitzada, alhora

yue -son dues coses Iligades- representada en l'imaginari religios. La representa-

cio d'aquestes funcions en I'imaginari religion es duu a terme a traves de les figu-

res divines, confegides a partir d'un seguit cie particularitats, que en componen

una imatge mes o menus coherent i estahleixen el paper del deu en el culte i en

les creences.
Les relacions amh el defora presentee aspectes diferents, i per tart no es estrarn'

yue (leas diversos concorrin en ayuest mateix ambit. Per exemple, es hen clar

yue I termes hi to tin paper important: till count de cores ho atesten en ell, tin

bon feix d'epitets, la seva funci() com a guia de les animes o com a herald i mis-

satger, Ia seva situaci() davant de les portes o a les cruilles, la seva especial dedica-

ciO a la paraula...' Tanmateix, Dionfs hi ocupa tamhe tin Iloc significatiu, i de mes

a mes fonamental per a comprendre'n hi figura. Coco sot passar en ,quests casO5,

la fin-ma d'actuacio delimita el rol de cada divinitat, i aixi Dionfs es diferent d'i ier-

mes. Aquest darrer present, una imatge essencialment (i aparentment) contradic-

-4. Ch. j. P \'ER\ANT. ilrthe et Pensde chez les Grecs (2 vols. ), Paris 1965 (2:t 1981 ). 1, pp 1 2-t-1-0 Cal vcure

iambi C. MIRA1.I.ES -J. PORTIIAS. Archilochus and the Iambic Poetn. Roma 1983, esp. pp. 18 ss., 9' on

s'estableix una relacid entre el iamhograf i ayuesta particularitat del deu. i X. RII'. l)ionisisme i Comedia

(test doctoral inedita), Barcelona 1989, on es fa una operacid semblant entre I'ann r cdmic i Dionis (esp.

pp 2---80). Altrament, cal notar yue les relacions entre tots dos -i sovint alhora amh Apollo- no s'esgo-

ten ayui. Dionfs i Hermes presentee tots dos ,quell, mena de mancan4a original, podriem dir-11C, yue

fa clue s'hagin de "guanvar el cel", i clue trohem iambi tans al iambograf com a I'autor dimi( (tots dos

en tart Clue actor i personatge, Or. r)ionicisme cit. p 2,9 s. ) De me-, a mes, comparteixen igualment
I'aspecte Ell lic i, tambe amh Apol lo, la mitntica i la pocsia La relaciu, d'altra banda, es pot establir a tra-
ves d'alguns herois clue s'integren en el camp de totes trey divinitats, com Aristeu (cfr Archilochus cit.,
p 9-+ pet clue fa a Hermes i Apollo).
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toria: alhora yue marca els limits, clue els constata posit ell ni ateix al damunt, es
un deu sempre en moviment, yue els passa d'una handy a 1'altra. Alhora clue vigi-
la la porta, plantat at seu davant per marcar la diferencia entre el dins i el fora,
es fica pet pan- "corn un vent de tardor o una hoirina" (Ilh Ilermes I46)-1) i pr(>-
tegeix els lladres corn ell mateix5. I)ionis, en canvi, no es mai un den yue s'esta-
hleixi damunt de les fronteres per a marcar-les. Ell sempre ve de fora, de mes
enll^It', dels limits del mon grey; tamhe les menades I'han d'allar a festejar a la
muntanva -i dalt de tot, segons semhla. I)'ayuest seu caracter -estranger" ens en
parlen a hastament alguns dell seas mites, corn el Cie Licurg o Cl Cie Penteu sohre-
tot (sobretot peryue tenim les 13acants yue ens en parlen, una font prow antiga
i carregada de sentits -i de paraules- yue permeten mes he l'analisi ). I)ionis arri-
ha de Frigia, de LIdia, de Persia, dArahia i de 1'Asia, en parl,u-em hen aviat; es 1'es-
tranger (i aixi se Ii dirigeix normalment Penteu, ja Homes de veure'l: 453) yue
malgrat tot pertanv a la casas; es salvatge i Podriem dir, amh-Jeanniaire
i Gernet, que I)ionis no es un deu ciutada o politic: to molts santuaris, pero amh
prou feines temples'". Aixo no vol dir Clue no sigui honorat per 1;I ciutat Ili Clue
no hi acompleixi una funci() importantissimail; tampoc yue no sigui honorat pets
cercles aristocratics '.

I<1 relaciO de I)ionis amb els limits es mes aviat hi yue ofereix la possihilitat Cie
fer venir ayui alto yue hi ha sempre mes enlta: un mort, un Hain amh caracteris-

5 Cfr Hipimax, frgs. 3, 3a i -'9 `a. I MIRALLES-PORTILAS Archilochus it , pp 25-28. Nutem (]Lie ayuesta
mateixa visi() cs resumida pow Aristdlanes i t Iii Pau ( 180 ss. ), ()it I lermes, deixat corn It eseau de vigilant
a I'Olimp, permet firalment clue cnu-i Trigeu it rohar Eirene, Aixio no Ita de fur suposar Clue I lermes pro-
tegis els Iladres reels, es clar. EI let yue se'l planti davant Cie les pones indica yue la seva funcid Cs prote-
gir la casa contra els intrusos. i allii que el fit especialment indicat per it ayuesta funciu es justament el
seu caracter de Iladregot al mite. Relacio ,tt amh CI seu paper hi ha el del iambhgrat o Cie I'heroi cdmic,
quan adopter la ligura (podriem dir-ne quasi-mirk) del Iladre.

6. "Ce yui est radicalement Autre", el defineix VERNANT (dMPthe et pensee cit., 1182 1, seguint GERNET (Ant-
hropologie de lot Greve ontti(ltte. Paris 1908; tr esp. Madrid 1980, p.'9). Fins i tot it les sever feste.s arrihava
de fora: it les IWit isic.s se I'havia de portar des d'Eleuteres, it I'extrem de I'Atica, a la frontera amb Beucia;
a les Antestcrie.s arrihava de (JUL sap on en un vaixell. No seria impossible clue tambe it ICs Fences arrib@s
en un dels carros yue fcien la process(,) (Buda Si e aµa;wv). 'Lamhc a Sici() portaven cada any Ullit Flit
fins aI Dionision, vora el teatre, dues imatges Cie Dionis, Baqueu i Lisi, yue Iii Testa de I'any tenien amaga-
des en un Iloc secret i sagrat (Paul. II'7 5-6) on, per tart, ningu no podia atenyer.

7. Plut. Mor V 953d, Paul, X 32,7 i Eur. Bac. passim,
8. Tant at casal de Tebes (fill de Scmele) corn it I'Olimp (fill Cie Zeus) pet clue fa it la tragedia. Perm I'afirma-

citi pretcn ser d'ahast mes general.
9. wµeairis xai aypt6vto5: Plat, Anton 2-+, 5, Clue els identifica run amb raltre ( RIJRKERT Homo Necans,

Berkeley 1983, p 1'3 it. 23; it partir d'ara chat 11 N.).
Les Agrionia corresponen fora del mnn Tunic it les Antestcria, segons M. 'P NILSSON, Griechische Feste
ton religiosen Bedeutttng nit Auschlttss der Attischen, Leipzig 1906, pp. 2-1--+; Burkert O hid.) no ho creu
aixi I perry Clue cal cercar una relaciti entre Agrionia i agrios, perm les dues afirmacions no son incompa-
tibles, I de fet es prohable clue tinguin ray tots dos. Tamhe, a Agra es representava Ili) drama sohre Dionis
relacionat amb els petits misteris (St Bvx. s.r. Agra). Tenint en compte la mesa de prova a yue Prosimnos
sotmet el deu a Agra. potser no es indiferent que agrios pugui voter dir homosexual (sch. Ar. Nub. 3-49,
Esquines 152). Sohre agrios i els conceptes Clue s'hi relacionen, F. TURATO, La crisi della cittd e l'ideolo-
gia del seltaggio nellAtene del V'secolo a. C., Roma 1979, esp. p. 9? ss.

10. H. JEANMAIRE, 1)iont'sos llistoire dtt culte de Baccbos, Paris 1951 (2a. 19-0), pp. 19-20, L. GERNET, An-
tropologie cit., p. ?8, L. GERNET-A. BOI HANGER, Le genie grey dents la religion. Paris 1932 (2a. 1970),
p. 103; sohre el terra dell temples, M. I)ETIENNE, Ulonl:COS of ciel outert, Paris 1980, pp -1-2.

1 1. Vid- infra, apartat 2.
12. Vid. PRIVITERA, op. cit
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tiques barbares, la natura, el m6n dell ddus... Ara be; com es aquest defora que

ell vol introduir? Primer clue res un avis: si Dionis es un deu amb aire de foraster,

per) alhora perfectament arrelat a dins la casa i el seu culte no to res de "nou",

es clar que no podrem entendre paraules com "fora" i "dins", "estranger", "intro-

duir" i altres de semblants en termes absoluts ni literals. Quan parlem d'alguna

Cosa que Dionis introdueix no fern sine utilitzar la terminologia del mite i del

ritual. Es hen cert que Dionis ve i porta alguna cosa13, per) ho porta cada vegada

clue se celebren les seves fester. En tot cas, no cal entrendre aquests mots en ter-

mes geografics ni histories - potser, si es vol, en termes descriptius de l'imaginari

religi6s i evocadors de determinades funcions religioses, si be per aixb no menys

practiques.

Es generalment reconegut que les Bacants d'Euripides contenen un bon foes de

religiositat dionisiaca, sobre el qual es basa i que ella rnateixa esposa1. Es hen

clar que les caracteristiques principals del deu de les Bacants s6n les que confe-

geixen la figura tradicional de Dionis'; per aiVl utilitzarern com a font basica

aquesta tragedia, completant-la sempre que calgui -i que sigui possible- amb

d'altres de paral'leles.

2. Geografies mitiques. Barreges dionisiaques

En una lectura atenta de les Bacants es veu Clue hi ha un seguit de ternes o con-

ceptes, motius conductors, la rnajoria dels quals apareix sovint , i clue gaireh6 es
podria dir que serveixen per estructurar I'ohra . En alguns casos les sever diver-

ses aparicions actuen com a responsoris , com petites tornades , cables que aguan-

ten la tensi6 de la peca , des del punt de vista estructural i, es clar , tambe significa-

tiu. En d 'altres descriuen un personatge o el poser en contacte amb un altre. Co-

men4arem per les referencies geografiques , omnipresents i, com veurem, sem-

pre solidaries amb el sentit general d'una obra construida amb una gran coheren-

cia.
Iii rotten esmentats sovint alguns indrets clue , en general i d'una manera rnes o

menys imprecise, es troben situats en els limits del m6n grec o s6n ja declarada-

ment barhars . El cas es que son sernpre presentats com uns hoes desitjables: en

la majoria dels casos es diu que d ' all'y en ve Dionis o que voldrien anar-hi les

Bacants. Resseguirn - los, fens especial atenci6 a la manera com s6n descrits.

13. Sohre aquest punt, principalment W E OTTO, Diont'sos. A1t'thos and Kultus, Frankfurt 1933 (2a. 19-18),
cap. "I)ie kommende Gott; dr. tambe nermip. fr. 63 K-A (=K).

1-1. Deixant ara de Banda les discussions sobre Ia intencio d'Euripides en compondre l obra, sobre les quals

es pot Ilegir amb profit R. CANTARELLA "Dioniso fra Baccanti e Rane", Serta Turt'niana, Urbana-Chicago-
Londres 197, pp. 290-310 (esp. p. 30-1 ss. ).

15. Pel que fa al menadisme, amh els sous correlats d'esquarterament i omofagia, potser Iaspecte mes con-
trovertit, cal a dir que rant si creiem que a I'Atenes de I'epoca era practicat com si no (cfr. DODDS Bac-
chae XXII i CANTARELLA art cit 303 n. 52, que d6na un parch de referencies bibliografiques mes), rant
si creiem Clue ho havia esrat mai com si no, ds clar que ocupa un Hoc importantissim en la manera com
els grecs imaginaven el deu.
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-Lfdia: 1)'alla en ve I)ionIs (vv 13, 234) i les bacants (55): les sever terres son
plenes d'or (13). El Tnlolos, yue tanlhe to "correnties d'or" (154), es castell de
LIdia (55), cosy clue podria constituir una simple inlatge descriptive de hi seva
posiciO alterosa yue donlina la tuna, perm prohahlement vol dir molt mes: tal
corn explica I)odds (a v. 55), os una rnuntanva sagrada (cfr. 65, Aesch. Pers. 49)
per a les hacants lilies, corn per a les de Nonnus (XI. 2-'3); 1'!f. Otph. XLIX 6
I'anomena xaXov X.vbotm ioao to (cfr. Bac. 65), i a la part haixa dels seas
vessants hi havia famoses vinves (Virg. Ge. 1198-1 Ov Met. VI 15). A part d'aixb,
semhla yue s'hi feia safra (Virg. Ge. 1 56), una planta dionisfaca pel excellencia.

- Frfgia: Tamhe plena d'or (13-1-1)'° muntanvosa (86, 140), especialment relacio-
nada amh els rites orgiastics de Ia wau-e Rea, oficiats amh flautes i timpans (58,
I2?-8, 159). Eixem-nos yue ja a 11. 111 184 es ahundosa en vinves, i cal recordar
tmhe clue Mides, amh tots els seas v-incles especial tssiills amh I)ionts i amh
I'or, os frigi.

- Persia: Nomos apareix als vv 14-15. Es Lill dels Ilocs d'011 ve I)ionfs i els seas
altiplans son "colpits pel sot". Corn els altres adjectius d'ayuest passatge, es sig-
nificatiu mes yue res des dun punt de vista IIIItico-conceptual. Ili ha, de fet,
una certa tradici< yue permet Cie relacionar Persia (i Media) amh el sol i els
sews paYsos'-. En primer bloc, 1'eponim de la terra es Perses, yue una tradicioi
ens presenta corn a fill d'1 I^lios i Perseis, i per tans germa d'Eetes, Circe i Pasi-
fte; segons una altra seria fill de Perseu, Cl fill de Zeus i I);tnae, o sigui de la
pluja (For", i dAndr6mIeda, una princesa de Persia (11dt. VII 61) o cf'Eti(')pia
(Apo]. II 4,3). Tamhe als Perses d'Esyuil es recalcada soviet ayuesta caracteritza-
cio daurada i rica del pats'".

- Media: Es una terra "de mal hivern" (bvuxefµov: 15-16). I)e tots els epItets yue
surten en ayuest passatge es Punic yue podria tenir connotations negatives i
cal reconeixer Clue, als blocs on apareix ayuest adjectiu, soviet Ies te. Pere no
deixa de ser estranv yue Homes ayuesta terra se la caracteritzi negativament, i
totes les altres, en canvi, Siguin indrets (Tuna manera o altra feli4os, rics, pros-
pers i, naturalrnent, relacionats amh I)ionts. En primer bloc cal fer notar yue
s'estahleix una oposicio) hen clara amh la Persia del vers anterior pel yue ft al
clirna; tanmateix, posats a ser positivistes, no creiem yue el temps yue feia als
dos palsos fos massa diferent. [adjectiu dedicat a Persia la relaciona anlh el sol;
el yue s'aplica a Media la Iliga amh la nee i el caracter inh6spit Cie l'hivern.
Ayuella era una manera de referir-se a I'Edat d'Or; ayuesta d'introduir un altre
aspecte del dionisisme: les orihasies a l'hivern, en yue les Bones se'n van a ce-
lehrar Dionis dalt Cie tot Cie la muntanva, i si cal enmig de tempestes (cfr. Plot.
V 953 d).

16. Cfr. Eur. Audi 16-+, 169; Tro 991-6; Hec. -+92.
1'. A'eure A. BAL ABRIGA, Le Soled et le Tartare L'imaue mrthique du monde en Grece arcbar'que, Paris 1986,

pp. 18-1-5, 110 ss., a qui he manllevat algunes refercncies.
18. Sobre el significat d'aquesta pluja en els paiso.s clef Sol, M. CIAV'O "El olvicki en la 01. VII" ltara 1, 1985,

esp. 62 ss. clue, en la mesura clue I'oposa aI sacrifici prometeic, pot posar-se en relacici amh M. DARAKI.
Dioni'sos, Paris 1985, cap. 11 "Diumsus nuurricier", -45 ss.

19. Aesch. Pers 3, 9, 80, 159, 163--+, 250-2,'09-11, -51.



Dionis I la rcligi6 grcga: cap ,I una lectors do Ics Bitcxlltjs 29

Deiem quc la paraula podia tenir connotacions negatives; malgrat tot, no es ne-

cessari Clue sigui aixi. En termer generals, podriem dir, per exemple, que Do-

dona es una terra 6vaxE iµEpov (Il. 11 750), i aix(l no priva que sigui estimada

per Zeus i fins i tot la seva rcgi6 rica i pobladissima (lies. fr. 240 Nl-W); d'altra

panda, I'Olimp sol ser nevat (e. gr Theog. 42, Il. XVIII 615) i es I'estada dels

deus'". I'crO Si plantegem la giiesti6 en termes dionisiacs, tamhe la neu hi ha

do tenir una participaci6: el Citer() es nevat ("sempre", diu el missatger a Bac.

661-2, la qual coca deu ser seas duhte una exageraci6, pert ha de tenir un sen-

tit, com cxplica Dodds a la nota corresponent); tambe ho es (i ple de feres) a

Eur. Phoen. 802, i nevat (alhora que sagrat) a Phoen. 234. Clda, per la seva Ban-

da, Clue tanlhe es una muntanva dionisiaca21, es nevada a Eur. ilel. 1323, en Lin

Cor Clue canto precisament la creaci6 dels rituals dionisiacs i eleusinis, i a

Yowl 1067 On es diu que hi creix heura i que es Cl primer sloe il-11minat per

l'aurora; tamhe a Aesch. Ag. 564. sin altre indret dionisiac es el Parnas": tambe

aquesta muntanva eS nevosa'i. Finalment, hem de recordar clue tamhe Tracia

eS un pals filrtament impregnat de dionisisme, especialment el Pangeu, on hi

havia un oracle de Dionis, pero de fet tot el pais': doncs altre cop Tracia (_'s

normalment nevada'', i en Call vi caracteritzada pel seu or (Eur. Res. p. ex. 389-

91, 920-4, 301-5), com Rests, el rei (11. X 434ss.), que sera profeta de Dionis al

Pangeu (Res. 967-73) i (Iue es tan llumin6s Clue els seas cavalls semhlen raigs

de sol i son mes planes que la neu (Il. X 546, Res. 309); ell, un cop Mort, no

sera en la negror de sota terra, Sint) veient la Ilum, en una cova del Pangeu, viat

('argent. Per acabar, un parell d'histbries mitiques ens recorden de nou la ma-

teixa relaci6. l:una: Quionc es en una versi6 mare de Priap (schol. Theocr. 121),

un personatge dionisiac que to per pare el den mateix. I:altra: Quips to aquest

nom perque quan el seu eponim naixia es va posar a nevar; Enopi6, fill de Dio-

nis, va ser-ne el primer rei, era enterrat ally i encara en epoca de Pausanies se

n'explicaven les llegendes; ell va introduir-hi el vi, que a Quips, la scum ciutat,

va ser produit per primes vegada21'.

- Arabia: Folic (16). Normalment, tambe es considerada un dels palsos del So12-.

-Asia: Hi viuen harrejats grecs i barbars (17-18) i eS plena de ciutats amp belles

torres (19); les hacants en son (64, 1168).

20. Potser per aixi) mateix: rid BAI.IAIIRIGA, op. cit., p. 14.
21. Cfr, Fur. fr. 586, Frigia es, tradicionalment, un dels Ilocs dun sol emir Dionis, com es reconeix a la matei-

xa tragedia (rid 13-I-+, 58. 86, 126-9 amh les notes correspunents de Dodds i Lt pag. xx-xX1 de la sera
Introducein).

22. Cfr. sohretot Aesch. Eum 24-6 1 tamhc IE:ANMAIRE Diont'sos cit., p. 1,6 ss.
23. Soph. 0 R -+'3-5. Paniassis op Paus X S. 9
24. Coracle: I lilt. VII I 11, Eur. Res 9-2-3, t/er 126' Sohre Tracia i rorigen suposadament Traci de Dionis, ceu-

re p. ex. JEANMAIRE Dion)sos cit., pp. 99-100, 430 ss., 488.
25.E g- Fur Res 10.1, Andr 215, Ilec. 81, Alc 68; Aesch. Pers. 567
26. Athen. 1 28 h., 26 h. Sol) re Enopidi i Ia hist6ria mitica de I'iIIa, Taus. VII i. 8-10 1 5, 14. MASS FINZ10 (Cultnr(I

e nisi pr'rmanettte In ".s'enia" (lumrcaca, Roma 19'0) presenta F.nopie com on heroi enilitzador que
instaura Ica formes d'existencia humana a I'illa. Suhre cis customs luxuosos i siharitics de Iilla. Athen. I
25f, i cfr el ritam chum? drI Srrtirirti ((. 03).

2' (Jr. DETIENNE Les jardins dAdonis. Paris 19-2, pp. 19-24.
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Semhla Cnn Si amh ayuests pafsos Clue aplega al comencanlent, Euripides hagues

volgut fer una mesa de resum dels principals temes dionisiacs que estructuraran

I'ohra: I'ahundancia (Frigia i Lidia), clue es continua en cl sol ( Persia), la felicitat

(Arahia), l'hivern i la neu, es a dir, les pujades a la nluntanvva (Media), CI tanca-

ment i el deslliurament (les muralles de Bactria) i la harreja (de grecs i harhars
a l'Asia). De fet, ayuests motius els anirem retrohant tots al Ilarg de I'an nisi, un

per un. [In altre aspecte Clue es troha amh f<)r4a claredat en ayuest passatgc es la

poca coherencia geografica. Ja EstrahO (1 2,20) la hi retrlgl-le, des del seu punt

de vista de geograf; nosaltres potser val mes que mirem d'entendre-la. Es perfec-

tament vcr:semhlant Clue el coneixement real Clue tenicn CIS atenesos en aquella

epoca dels paisos asiatics en questio los mes aviat poc cxaCta ; pert) Si Ii hagues

interessat, segurament Euripides podia haver acudit a alguna font Clue li expli-

ques 13 scva situaci(i real (e1 nlateix I Ierodot, forca amvs abatis, devia coneixer-la

millor, si he no voldria exagerar en ayuest punt). Si no ho va fer, hem de conclu-

re clue no li interessava la geografia, sino la caractcritzacio rnitica (o religiosa, o

poetica: no crec Clue calgui establir gaire diferencia, en ayuest moment, entre to-

tes trey). Mes avail, clean parlem de Nisa, tornarem en aqucsta questio.

-Creta: AIDE els Corihants varen inventar el tamhor dionisiac (120-125). Villa po-
dria ser considerada el limit sod del mon grec, i I Icrodot (1 173) diu: "tota Creta
era antigament hahitada per harhars"29 .

- Siria: S'esmenta tot just per comparar el fum que surf del nartex amh el de I'en-
cens siria (145). La comparacio, es clar, ha de servir per alguna Cosa. Tant Siria
corn 1'encens son conceptes plenament solars3" Ia qual Cosa els relaciona tam-
he -i a Homer explicitament- amh cis Benaurats clue viuen en una rnena d'Edat
d'Or.

- Sid(') (170-172 i 1025 ): Tant Tiresies com el missatger no s'estan de dir que Cad-

me en prove; Cadme, clue hasti (^ltvpywo': 170-2) les torres de Tehes, la ciutat

xa7,,Xt tveywv (1202) com les d'Asia (19).

- Xiprc, !'ilia dAfrodita, i Pafos, relacionada d'una manera ohscura amh el Nil, el
riu harhar i alhora fertilitzador (402-8). Es un dels indrets on voldria anar el
Cor pergue ally es permes a les hacants de celehrar les orgies. Segurunent tC
rao Dodds quan recorda (ad 402-16) clue Xipre es el limit est del mein grec, tot
i clue -potser per aquesta mateixa condicio de limit-, d'una manera semhlant
a Creta, no sempre es presentada corn una terra grega31.

- Pieria, henaurada i venerable, venerada per Dionis, see de les muses on hi ha
I'01imp i on Orfeu, corn sol fer Dionis, aplegava i condu'ia CIS arhres i els ani-
mals (410-11, 560 -8). Es un altre indret on voldrien anar les hacants pergue ally

28 S (lhre ayuest terra en general, rid BALIABRIGA op cit. a p. 185 parla del noetre passatge

29. Sohre Creta i Dionis, 'cure t)OI)DS, ad loc. Tamhe )EANMAIRE, l)ion1wos cit., pp. 25',, 2'2, 38S .s.s.; I. M.

LINFORTII,TbeArtsofOrpheus,NewYork19732 (19-+l),p 3(Y7ss.;W K. C. GII'llIIRIE,OipheusandGreek

Religion , London 1952 (tots sobre el Zagreu cretenc). Dionis a Creta: R. FARNELL, The Cults of the Greek

States, Oxford 1896-1909, vol. b', pp. 116, 129, 15?; rid. 1.. GERNET, Genie cit., p. 102.

30. Vid, p. ex. DETIENNEJa-dins cit., esp. p 20 ss.,211 ss. Tambe cal tenir en compte , naturalment, la

Siria homerica (Od. XV 403 ss. ) . Cfr tamhe Hind. fr . 130 SnM.

31 Vid Aesch. Suppl. 177-90, on se I'aparella amb Lihia, Egipte, India, Eti6pia o la terra de les Amazones. Cfr

BALIABRIGA, op. cit-, pp. 177 i 184.



I)ionis a Ia religib grega: cap a Lit 1',I lector, (IC Ies Bacants 31

es licit de celehrar les orgies. Corn recorda tamhe Dodds (ad 402-16), ,quest,

terra es el limit nord del m6n grec37.

- Ayuelous: Es el pare de Dirce, Ia font de Tehes (519-520) i I'aigua clue, per me-

tonimia segons se sol explicar, fent referencia a Eur. Andr. 167 fr. '53, Ar. Lys.

381 i fr. 351, demana Penteu per apagar I'incendi clue ha ahr,nciat Dionis al seu

pilau (625). I: Aquelous es un riu for4a especial: un riu primordial, fill d'Ocea
.i Tetis (tamhe Cie vegades del Sol i la Terra) i el primogenit Cie tots els rius33

El corn Cie I'ahundancia es seu, de Juan es va transformar en brio Iluitant amh

I leracles3-. Semhla, tamhe, clue hi ha raons per creure que tenia un cert renom

d'indret limitrofe, Ines o menus hoiros, una d'aquelles EoxaTlai que permeten

la comunicaci6 amh un ,titre mbnj5. Pel Clue fa a la segona mencio, no deixaria

de ser estranv que dues tparicions tan seguides no tinguessin cap relacio, so-

hretot en una okra feta Cie responsions "ironiques" i capgirarnents, corn veu-

rein mes endavant. Primer el Cor invoca Dirce per(Iue no defugi el ritual dioni-

siac; per aiV) It recorda els vincles que la Iliguen al den ja des del seu naixe-

ment i comenca 1'estrofa invocant-la corn a fill, dAquelous, la goal cony no es

en ahsolut formular (si es pot dir aixi parlant de tragedia), ni Nhvia, vist que

,quest es I'6nic floc que conservem on es din (on es diu explicitament, alme-

nvs, i no de la manera tan general que represent, el fer del riu en giiestio pare

cie tots els rius i les fonts). Tot just cent versos mes endavant (625), Penteu invo-

ca ,guest, mateixa aigua, la mes indicada per a u5os rituals, segons explica Ma-

crohi (Sat. V 18, citant Efor), la mes Pura i purificadora, per apagar l'incendi del

sett pilau; aquesta nntteixa aigua, per), que les hacants ja s'havien vinculat, per-

gue son ones aigOes prirnordials i limitrofes clue havien hanvat Dionis nado

acahat de treure del ventre de la mare en flames. Naturalment, eIs seas esforcos

ban cie ser en va (626).

Nisa: No cal dir que ,quest, es la muntanva dionisiaca per excel-lencia. A les

Bacants es "nodridora de feres" (556), com les mateixes menades (102-4). 1le-

siqui (s.n. ), per la seva hand,, n'esmenta quinze de diferents, totes situades com

envoltant el m6n grec, mentre recorda clue es sempre WILL muntanva dionisiaca.

Segurament, com reconeix Dodds i tamhe jeanmairei6, no es tract, d'una refe-

rencia propiament geografica sino religiosa, i de fet semhla dificil, fins i tot im-

propi, d'atrihuir a Euripides cap localitzacio concreta, sohre Ia goal no existeix

i prohahlement no ha existit mai cap dada. Ws aviat semhla licit de progressar

per I'altre canto, el clue ens dun a remarcar ,quest caracter diguem-ne fantastic

de Nisa, acceptarlo i mirar de comprendre gain paper podria jugar ,guest let

a 1'ohra. En primer lloc cal tenir en colnpte Clue en la manera cie referir-s'hi no

32 , Per altres referencies que en fan un indret dionisiac, veure Ia sesa nuta ;t 109-1 1

33. Acusilau fr. 21 1)-K, tip. Macr. Sat \ 18,10.

3+. Podem recordar que cl corn de I ahundancia pot ser un atribut de Plut is, es ( lar tp Cv Bt RKERT 11 A
289 n. '3; Greek Religion. tr angl . Oxford 1985, p. 288), pet-6 tamhe de Dionis (if .V p -2 1 I I I:ARRISON,

Monts, Cambridge 192', p 366 ss , en fa un dels seus "fertility daimones
35 veure BALIABRIGA, op cit . pp 35 ss.. -+2 ss., 51 ss , on es podria afegir la referencia a Call in Ger. 10-11

Ayuelous, pare de les Sirenes. All- Rhod. IV 893 ss., Paris X 3-+.3.
36. DODI)S ad 556-9; JEANMAiRE Dionisos cit , pp 6ti, 2-3.
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es fa cap diferencia amh els altres indrets, que en canvi solem situar mes o menys

exactament. Caldria veure, primer que res, fins a quip punt eren precisos els

coneixements que podien tenir els atenesos del segle V de Lidia o de Frigia o

de Persia, o de qualsevol dels paIsos que surten a l'obra (ja hem anat veient,

pero, que la seva funci6 era mes aviat mitico-conceptual). De let, Euripides ma-

teix no semhla preocupar-se gaire de la geografia, tampoc en aquest passatge,

si es que, per anar a Pieria (565-6) des de l'Olimp (553-4), Dionis ha de traves-

sar l'Axios i el Lilies -situats a Macedonia, altra terra barhara o mig barhara-,

rius tamhe connectats amh la felicitat, la riquesa i la fertilitat (571-5). Ben mirat,

pero, de quin Olimp? El de Tessalia-Macedonia? El de Misia (i de quina Misia)?

El de Laconia, el d'Elis, de Licia o de Xipre (i'id. St. Byz. s.v)? Potser vol dir sen-

zillament el "Cel"; pero i quan at cap d'un moment torna a esmentar-lo (560ss.)

i flavors es pie d'arhres i es on Orfeu tocava la lira i atreia els arbres i les feres?

Aquest darrer potser es el de Pieria, tot i que semhla dificil -si es que aqui l'es-

tricta logica espacial i geografica hi to res a fer-, perque a un floc es pregunta

si hi es, i a l'altre es diu que hi anira. En tot cas, que hi fan al text dos Olimps

tan proxims clue potser no son el mateix, situats a Banda i handa d'una Nisa

ii-local itzable, sin6 remarcar el caracter estrictament utopic de les referencies

geografiques, que fan els indrets esmentats importants tot just per les sever ca-

racteristiques diguem-ne mitiques?

Euripides, doncs, ens ha descrit uns flocs harhars o fronterers, d'altres estricta-

ment utopics, pero de let cap dells sense una localitzaci6 precisa en I'espai. Tan-

mateix, entre tots formen un arc que, juntarnent amb Grecia, ahracaria tot l'Egeu.

A tots aquests flocs, d'una manera o altra, se celebra Dionis. No es doncs una

manera de dir que tothorn fora de Grecia celebra Dionis, corn el deu mateix ha

anunciat notnes arribar (20-1; tambe mes tard 482)? Pero es mes clue aixo, per-

que aquelles terres son felices i riques i fertiis. Per totes elles ha passat Dionis, i '

ara arriba a Grecia: veurem tot seguit corn i clue hi Aorta.

De let, la geografia no es sin6 el primer aspecte d'un terra mes ampli que po-

driem col-locar sota un epigraf anomenat "barreja" 3 ES una idea fonamental en

l'ohra i hi apareix molt soviet, repartida en tota la seva extensi6 i especialment

en moments clau. De fet, es pot dir que l'obre i la tanca, expressada de manera

explicita (17-18 i 1356). Es clar, d'altra handa, que aquest concepte s'oposa a la

mania de tancar que domina Penteu, tal corn exposarem mes endavant.

La questi6 ja ens ha sortit quan parlavem de la geografia; explicitament amb les

ciutats d'Asia, barrejades de grecs i barbars (17-18), pero en realitat tot al Barg cle

1'analisi: la procedencia sempre llunvana, estrangera de Dionis i el desig de les

bacants de fugir a paisos llunyans i mes o menys harbars en son trets ben carac-

teristics. Pero la tendencia es manifesta sovint i sota aspectes diferents els uns

3' El terra tamhe apareix profusament a Ch. SEGAL, Diont,siac poetics and Euripides' Bacchae. Princeton

1982 (vid. esp. el primer cap., The elusive god-), si he una aproximaclo tan psicologitzant corn la seva

mes que res inducix a confusioi.
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(leis altres. 8eguint ara amh els harhars, val la pena de recordar clue, segons diu

Cl mateix deu al v 482, tots celehren Dlonls, i en aiV), especifica, superen els

grecs. Tamhe es indicatiu el castig de Cadme (i segurarnent el d'Agave), peryue

se'l condemna a vivre en un harreig (1334) amb els harhars3". I encara la blancor

de Dionis (457-8) clue, a part de ser una caracteristica femenina, es tambe propia

dels liciis3'; i Dionis se'n proclama, de lidi (464).

Pert) la barreja s'estahleix tmhe en altres dominis, a mes de les races o els pai-

sos: entre sexes, entre edats, entre generes, entre classes socials. Resseguim-los:

Dionis no fa difercncia entre joves i veils, si es tracta de hallar; de tots vol ser

honorat (206-9), cosa clue sahem tmhe per altres referencies de fora de les 13a-

catttsi0. Alhora, rejoveneix tothom qui practica els sews rituals (Cadme i Tiresies

a 188-90, i les menades, clue a 1079 s6n totes joves, Juan sahem clue en principi

no era aixi)t'. Tamhe d6na el vi a tothom, al ric i a !'harm! (421-3) -i ara podem

recordar la participacio de tots, ciutadans i no ciutadans, homes i doves, esclaus

i homes Iliures, Hens i tot, a les sever festes'2. D'altra handa, la capacitat especia-

Iissinnl clue to Dionis per adoptar a voluntat qualsevol forma tambe ens parla

d'aquesta indiferenciaci6 clue ell presideix: es un home amh forma de Bona

(353), per) ja des del comen4ament sahem clue es un deu clue ha adoptat la for-

ma (Thome (3-4, 53-54). Es tambe un toro (920-24, 1159), o be un drac amb mul-

tiples caps o un Ile6 ences en llama (1017-18) i pot crear una aparici6 incorp6ria

dell mateix (630); coca 1ogica, es clar, si tenim en compte que quan Penteu li

demana cone era el deu quan se Ii va mostrar (a ell, el deu!), Dionis, &u Clue ara

fa d'estranger, contesta "coin ell volia" (477-8). Naturalment, aqui cal recordar

tots els mites on Dionis es transforma en lle6, o toro, o serp, o !leopard: la histb-

rria dels pirates a 1'llimne homeric (VII 44), la de les Miniades (Ant. Lib. X, Elia

111 42), o el (Iue explica Nonnus (XL 40 ss.). Ja de petit, Zeus li d6na forma de

cabrit (Apol. 111 4,3). Tamhe les doves d'Elis l'invoquen com a hrau (Plut. q. gar.

36, 229 h) i es sovint anomenat "cabrot divi" o alguna cosa seinhlant,13.

Aquesta comuniO cie Dionis arnh la natura es tan intensa que tota ella respon a

la seva crida: tota la terra halla (114), o calla tota la natura, plantes, aire i animals,

clean parla el deu (1084-5); tota la natura altre cop respon clean les menades cri-

38. De fet, rota la des(ripcio del castig de Cadme es especialment interessant, peryue rccull Ia majoria dell

aspectes clue anirem obsen•ant (la qua! cosa, d'aitra Banda, ens referma en la idea que son significatius ).

39. Clearc fr. -+3a Wehrli, ap.Athcn5l5e. cit. per Dodds a -458. La Lictirgia d'Esquil devia desemolupar els ma-
teixos tomes, peryue el fr. -2 N1 (= schol Ar. 7h. 23,) pressuposa l'estranvesa de Licurg davant del carac-
ter efeminat, estranger, estram en el vestir i trasbalsador de Dionis.

-40. Aesch. Ir. i V1 '3 ss.; Demos[.,ileid. 52 esmenta un oracle delfic que ordena als atenesos que donin gra-
vies a Dionis aµµtya rzdvtas. Cfr. tamhe I Idt. IV '9.

-41. V'eure DOI)I)5 lfaccbae cit., p. 90, que fa les comparacions pertinents.

12. Veure, p. ex., GERNET Genie cit., p. 108, JEANMAIRE DionPsos cit., p. 90, i nota de Dodds per a algunes

referencies grcgucs. Sohre harreja vies i morts, IEANMAIRE ibid., pp. a8 i 5a. Sch Demost. XXII 68 i DA-

RARl Diont:sos cit., p. 85 sohre deslligar persones; esclaus a les P1'thoigta. Procl. a lies. Op. 366. Relaciu

d'aquest igualitarisme amh I'altre mtin. Soph Ant 520-21.

-43. P. ex. Hh 11, 17 2(L Altres dades Ics rccull IE1NN1AIRE, Diontsos cit., pp 251-2. Tamhe es interessant de
constatar que segons Apd. Ill 5, 1. quan I)ionis arriha a Egipte el rep Proteu, i, ja segons Homer (11 VI
136), el rehia Tetis quan fugia do Licurg_ tots dos sOn d'aquella mena de divinitats primordials amb do
de metamorfosi (M. DETIENNE I. P. VERNANT, Les roses de l'intellrgence . La metis des grecs, Paris 19'a,
pp. 136, 139, 1-41 11 39)
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Glen Iaccos, i s'afegeix a la hacanal ('25-7). Fixem-nos clue en tots trey casos el
clue fa Euripides es considerar la natura una hacant mes o he identificar-la ara
amh les hacants, ara amh el deu mateix; la mescla, la indiferenciacio atenv aqui
proporcions gairebe d)smiques''.
La mateixa comunW) 1'exigeix el deu dels qui participen dell seas rituals i els seas
dons. Tehes (24, 111), Tiresies i Cadme (1-'6 ), ja guanvats per a Ia causa de Dionis,
es Posen la pell de cervol damunt, Corn se 1'ha Cie posar Penteu a I'escena famosa
de la transformaci(i (835) i com la Porten les menades (695--'00), clue es cemvei-
xen amh serps ( igual Clue Dionis: 100) i donen el pit als isards i als Hops; aquestes
menades Clue soon comparades a ocells (748, 957) i a gosses ('31) i que es corn-
paren elles mateixes a cervols (Juan hallen (866)'x.
iln punt especialment significatiu es aquell en el goal Penteu confon Dionis arnh
in hrau. No nomes en veu un quan miry el deu (920), un cop ja ha sofert la trans-
formaci(>, sin() clue ja ahans Iligava un toro volent Iligar Dionis (618). Potser es
cert, com Chu Dodds (ad 618-21 ), clue es massy alamhinada 1'afirmacio de Win-
nington-Ingram segons la goal Penteu, quan preten de Iligar el hrau esta fluent
a terme la tasca in6til de constrenver 1'animal Dionis a dins dell mateix; per) ho
es nomes pel que fa a Ia forma d'expressioo, en aquesta manera de parlar clue
traeix una intenclo massy psicologista (i clue presideix, efectivament, tot el sea
discurs). La idea, en el fons, es perfectament correcta. Dionis no sc i pot Iligar (i
aquesta constataci(O reapareix un cop rera l'altre als seas mites), perque la seva
natura es tan complexa i abundant clue sohreix, formiguejant de possihilitats -no
nomes animals-, totes les constriccions... i per tans tots els limits"'. Mes endavant
reprendrem el terra dels Iligams i de l'alliherament, pert) de moment podem dir
que aquesta confusi(o, Clue es dona sobretot amh els animals, per) no nornes amh
ells, es un dels elements mes palesos de la tendencia a Ia harreja i la indiferencia-
ci6. Dodds altre cop (ad 618-21 ) esmenta uns hexametres tardans sohre la histo-
ria de Licurg (Page Lil. Pap. I num. 129), on aquest darner confon esser:s humans
amh serps (certarnent, criatures dionisiaques), pert n'hi ha molts mes exemples,

-4 -i Tut aixo no s'ho inventa Euripides, cunt es pot veure a les referencics a Pied- f, ,0h.18 Sit i Soph. Ant.
I1-46 clue ddna Dodds ((4d '26-,), o I ilinme delfic a Dionis, 19s. I'efecte es relaciona amh el d'Esquil,
quan el palau de Penteu es torna hacant (fr. '6 M). Sens dubte, I'autor del Sobre el Sublint (XV6) ha per-
dut la tota noci6 del que aixo represents, a almenvs no s'hi interessa en ahsolut, i ho considera names
poesia, un exemple de parddoxon, i incre'ihle (XV 8).

45. De fet, en aquest cas son les hacants del ("or i no les menades de la muntana. Cobra mostra constantment
la Coble possihilitat del dionisisme en aquest aspecte: les menades enfollides de l'orgia i les hacants del
(:ur, molt roes aposentades -i tanmateix solidaries entre elles. Molts actors han notat aquesta doble pus-
sibilitat: MASSENZIO (op cit. ), clue parla d'una follia ritualitzada i una de no ritualitzada, a proposit de
les Miniades (p. 90) i de Licurg (pp. 65-6). Tamhe DODDS Baccbae cit., p. 159; SEGAL, op. cit., pp. 28,
62; Vernant a j. P. VERNANT - P. VIDAI--NAQIJET, blithe et 7)-agedie, Paris, I. 1981, 11: 1986, vol. 11, p. 26-4.
Tots aquests autors, i d'altres, tendeixen a dir clue es d6na un rehuig de la primera opcio i una acceptacio
de Ia segona. Pero aixo I'ohra no ho diu pas: les hacants son sempre solidaries de les menades, i les op-
yta de la muntama son tambe sagrades (-6-9), alhora que soposen, corn Dionis (aqui amh on joc etirno-
logic clar) a I'6ey> de Penteu (99'-8; cfr. infra, p. 46 i nn. 90, 91). Mes aviat creiern que els actes de les
menades a la muntan}a pinten la concepcio mitica, imaginaria, del que fan les menades reals en el ritual
grec. $s clar que aquesta idea es basa en una determinada lectura de les Bacanls clue miro defer explicita
en aquest trehall. Sobre el paper de les clones en el dionisisme, t'id infra, apartats 3 i -4.

46. Ventre, sobre un altre aspecte de Ia sohreahundancia a Dionis, DETIENNE 1) d ciel onrert cit., p. 79 ss.
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que es reparteixen aqui i all, per la majoria dell mites sobre Dionis i els sews
"oponents" o "defensors". Licurg confon amh Lill cep el seu fill o el seu pet ' i
el talla. Atamas confon el seu fill Learc amh Lill cervol (Apol. III 28). Tamhe les
Miniades, almenvs segons Ella (111 42), maten el fill d'una d'elles "com Si for Lill
cervatell". Els seus "oponents" mateix son animals, igualment que el &I-1 i CIS
seas "seguidors". Continuant ara amh les Beicanls, Cadme sera convertit en
drac "; i, sohretot, Penteu es fill d'un drac (1155 ), es Lin vedell (1185) o Lill Ile()
(1214-15 ). Tot es confon and) tot. Tot pot ser objecte d'esquarterament, animals,
homes, Cl deu mateix, fins i tot l'heura", alhora que res no pot ser Iligat. S'ha dit
que Dionis es qui permet que s'eshorrin els limits, i certament 1'afirmaci6 sem-
hla, pcI que anem veient, plenament justificada.
E in altre aspecte d'aquesta tendencia a la harreja i la confusi6 es el que, si ho si-
tuenl rota Lin altre epigraf, podriem anomenar "capgirament". Tant les menades
com Dionis s6n capacos d'organitzar Lin veritable daltahaix5", Si els ve de gust.
Pero, en general, aixi que es presenta Dionis, tot queda capgirat: les doves ahan-
donen els telers (l17-18), i se'n van a la 111untanva51, alleten animals i cis nens, en
canvi, els rapten; nomes amh tirsos fan fugir uns homes armats (761-4: per okra
d'algun (ku, com intueix molt he el missatger, que, d'altra panda, ho presenta
Corn Lin exemple de m6n a 1'inreves); aiV), naturalment, a Penteu Ii sCI11hIa Lill
excel insuportahle (85-6), i Dionis no s'esta d'avisar-lo que Si tornen a enfrontar-
s'hi cis passara altre cop (798-9).
Aquesta idea de la inversio i la harreja, comhinades, a part que son presents en
molts moments de I'ohra, en constitueixen en realitat el punt clau, central: la
transformaci6 de Penteu (821 ss.), gracies a la qual arriha a adquirir, cone s'ha dit,
una mena de percepci() especial'', i flavors veu i sap alb) Clue cal veure i saber
(cfr. 92.4 i 948): veu Dionis en forma de hrau (920-21 ), veu Ies portes obertes
(919), sap que la for4a no Ii servira de res (953-4)53. La transformaci6 es produeix
en molts aspectes diferents, pert solidaris: es disfressa de dona5", de bacant, es
torna molt mes juganer, infantil i sensual (es Lin bon merit d'Euripides, que sapi-
ga donar a entrendre a(Iuest detall); al capdavall, de rei que era, Dionis en voldra
fer una mena de buf6 (854-6).

-t,. Apd III 5, I. Ilvg. lath 132, Sen. a En. III 1-t.
48. Rerordcm que bpaxwv rs allu de que es coronen Dionis I les menades: vv.. 101-2 (aqui el bpaxwv es

anomenat ?' a, i quart ho c.s Cadme (1358) amh I'adjectiu corresponent, ayetoS. Tamhe Penteu e.s de
Ia nissaga (Fun drac (539-40), 1 ayetoc (361, 542). Sobre,yea veure paging seguent. supra, n 9 1 infra.
n. 'S.

49 Plut Q Rom- 291 ah, Si"mp. Q Gr. 38 amh com. de W. R. f1m,t,IDAY, The Greek Questions of Plutarch,
19"5, pp. 165-168.

50 La idea, en grec, queda perfectament expressada amh la frase avw x&tw: 602-3. aplicada a Dionis; '40-1
1 'S3-t, a les menades.

51. Sabre Cl que aixb represent,. veure infra. apartat 3, 1 X Rlt, op cit., pp. 201-234, 281 ss.
52. Cosa que es podria dir igualment de Licurg MASSENZIO, op. cit, p. 61. PdI que fa a Penteu, p. T SS., on

es rentarca d'una manera molt especial i molt adient I'aspecte visual de la tragedia, que no es univoc,
perm, I s'esten al camp del comprendre (com ja vetO R. P. WINNINGTON-INGIOM, Euripides and l)ion1'-
sus- An interpretation of the Baccbae. Amsterdam 1969, pp. 163-8 )

53 M1es endavant es veura la importancia d'aquests dos ultims details (sobre la ques66 de les porter obertes,
rid infra n. 63).

S-# Per a referencies rituals. DODI)S ad 854-5.
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El text, d'altra hancla, recull melt acuradament Una inversic) clue es produeW'
entre Dionis i Penteu. Fixem-nos-hi: al v 434, Dionis eS una presa (aypa)„' yue
han ca4at per a Penteu i a 436 se I'anomena o No. Cap at final, la fera sera Pen-
teu (1108, 1144, 1I-'l, 1184, 1190, 1204, I23') i tamhe la presa (1196, 1199, 1203),
perdue tamhe Dionis -hem sahut poc ahans- es ca4ador (1192 ), com volia ser-ho
Penteu (228), i a les menades els agrada ca4ar (1006). Es interessant de comparar
1203-4 anlh -13-1-6: la situaci6 es estrictament paral-lela, per() invertida: primer els
servents de Penteu porten Dionis, Clue han carat per a ell, i l'anomenen frlp i
aypa; clespres IeS menades porten Penteu, Clue han carat de fet per a Dionis, i
l'anomenen amh els mateixos termes. Per continuar Mill) ,quests jocs d'ironia,
clue demostren alhora fins a quill punt Euripides era conscient de les paraules
que utilitzava, Agave diu (1252-3): "Tlnt de ho el meu fill Sigui tamhe hon ca4a-
dor". Pero ja sahem clue no es hon cacador, sin() hona ca4a. I a 1255, Yuan ja ha
estat repent d'una manera obsessiva el seu caracter de fora, l'anomena "deler6s
de feres" (COSa (Iue no contradiu I'altra, nles aviat la conlpleta, pero Si Clue n'inver
teix el punt de vista).

Naturalment, quan anomenen Dionis No no Ii adrecen cap insult. Ho fa el criat
de Penteu en el mateix parlament on deixa entendre (Iue en ,quell estranger hi
ha alguna coca de divi, i mes endavant el mateix rei de Tehes, just yuan acaha Cie
sofrir la transformacit) (922), o sigui yuan "veu a11o Clue cal" (924). En realitat,
estan jugant amh paraules que prenen un sentit molt especial aixi clue son empra-
des en un context dionisiac. la hens vist algunes de les nomhroses connexions
clue present, el deu, no Homes en aquesta tragedia, amh els animals. D'altra han-
d,, per exemple, podriem destacar clue Nisa, la muntanva mes propiament dioni-
siaCa, on el deu es va criar, segons se sol dir, o fins i tot la seva dicta (Diod. Sic.
III 68), es "nodridora de feres" (556-7); tamhe ho s6n les menades' D'aquesta
manera, els jocs de paraules no constitueixen una ironia purament dramutica,
sin6 clue son significatius, tamhe, en un sentit mes profund, que segurament po-
dem anomenar religios5'.
I)e let, a traves d'aquesta paraula, "fera", es pot retrohar la idea de la harreja, la
indiferenciaci65', que organitza tota l'ohra. En la representaci6 dionisiaca del
mon, tothom, ahsolutament tothom pot ser considerat aixi. I)ionis, tant com Pen-
teu, ja ho sahem, les mateixes hacants (869), i fins i tot els homes en general
(732), des del punt de vista de les menades"°.
Aquesta tendencia a remarcar la indiferenciaci6, l'aiguaharreig, a aholir les fron-
teres es contraposa diametralment a la mania de tancar yue to dominat Penteu.
La caracteristica es molt hen SuhratIlada a les Racants. EII mateix diu i repeteix

55. Com ja va notar DODDS (ad 436), i va remarcar molt especialment LAN KOTT Manger les dieu.v, Paris
1975 (tr. fr.), cap. cledicat a Bac. (wore p. ex. p. 181

56. Sobre la relaci6 agra-Agribnia, cfr. supra n. 9.
5'. Vv. 102--1, almemvs segons el ms. R clue no veiem perque s'ha de rehutjar (sembla yue aquesta devia ser

tambd la lectura original de L). En tot cas, si clue ho son, encara clue no hi surti la paraula, a 699-702.
58. Sohre la suposada ironia de les Bac, rid, infra, pp. 52-4.

59. Notem que per tal clue es produeixi la mescla cal una certa igualtat entre els elements: Aesch. Ag 320 ss.

60. ldentificacio Dionis-Licurg: MASSENZIO, op. citit, pp. 65-6; n'hi ha una referenda explicita a Str. X (C 4'1).
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yue vol lligar i tancar les seguidores del deu (226-, 231, 545-9) o el deu mateix
(239, 355, 451, 497, 509-10), i s'hi fa fort (505), tot i yue Dionis avisa solemnernent
yue no ho hauria de fer (504). Es confirma yue ho ha intentat (443-5, 611-1? 643-
4) i que vol tornar-hi (793).
Ayuesta idea es complernenta amh la d'ordre, de compartimentaci6 (514: vol te-
nir les clones al casal teixint)`'I i d'autoritat excessiva (668-71: el missatger to por
de parlar amh llihertat; "5: el Cor to por de dir paraules massa liures davant del
rei; tot aixO peryue es "massa rei": 671).
Amh aquest caracter, Penteu, aixi yue veu el peril) de contaminaci6, o be per evi-
tar yue Dionis s'escapi, segons corn reconstruim el text entre 651 i 652'2, no pot
sill pensar a tancar totes les porter de la ciutat (653) -coca in6til, es clar, com li
explica Dionis tot seguit. En canvi, yuan ha estat transformat i veu el yue cal veu-
re (924), veu les porter ohertes (918-19)`3. Un cop ja ha estat trastocat per Dionis,
el Cor es compara a cervols yue s'han escapat de les xarxes yue els paraven (866-
72 ), i yuan ja es mort, remarca yue ja no tenon por de ser Iligades (1035)`''.

De tota manera, Dionis se'n pot riure dels lligams i les parets (439, 498). No el

poden pas retenir, Ili a ell, yue enderroca la pres6 on era (586 SS. )65 i Ii cauen

totes soles les cordes de les mans (11b. VII 13-14), ni els seas seguidors, que s6n

alliherats sempre miracul(nament (443-8; Apol. III 5, 1 sohre Licurg). Lligar-los,

doncs, no serveix de res, pert) tampoc no serveix tancar-se un mateix per prote-

gil=se, com acahem de veure. Els ernbats del deu no els resisteix cap paret ni cap

porta. El sou ambient es faire Iliure, I'espai ohert i selv"'ttic de la muntanva, el

defora, altre cop, yue cal introduir, yue cal acollir en certa manera si hom vol no

ser engolit per ell"'). Fins a tal punt els lligams s'oposen a Dionis Clue les menades

no en necessiten per transporter res: tot se'ls arrapa sense yue ho hagin de lligar

(755-6). Lactuaci6 de Dionis es entesa sempre, des del punt de vista del dionisis-

me, com un alliherameiit`'. Ili ha un Dionis Eleutheros, precisament el del teatre

61 falser si hagues Cu negut la 0istdria de Ies .A1iniades, en qualsevul do Ies nostre.s versions, in se Ii hauria
acudit.

02 En el primer cas, trohariem un parable) en la versio d'Ovidi (.)let IV-402 1 de la hi.storia de les "liniades;
en el segon cas en lade Penteu i Licurg, tal corn anern veient. De tote manera .semhla ones lbgica la segona
possihilitat, vist yue Dionis ha deixat entendre yue Dionis es dins la ciutat. Eel clue fa al text, diren] clue
semhla mes adient suposar la lacuna -d'un viers- despres de 651 i atrihuir-lo a Penteu. clue diria alguna
cosy com la proposada per Reiske e.g. hlasmant el vi. Llavors Dionis Ii contestaria clue a116 clue ell hiasma
es un he (suposar clue ho diu Penteu i entendre -h retreus he aixi, a Dionis", a part que seria Tunica
vegada que Bona per certa I'existencia del den -nornes en din un cop el nom (219-20) i voltat de reticen-
cics-. em semhla massa suhtil ). Quint al tall clue es produeix entre 652 i 653, no es gens estranv que
Penteu, irritat, trenqui de sable Una conversa clue no li via he per donar una ordre contra Dionis (cfr. 503,
809).

63. Cum tradueix molt he Riha: entauTOµov ha de voler dir aixi, i no simplement "de set portes" (e tTanv-
1Lov, p. ex. Aesch. Set 165 ): a Suippl 001-2, Euripides, per tal de remarcar Lt idea de "porter, afegeix rtv-
1a^; a I'inreves, Sdfucle.s (Ant_ 119). per referir-se a robertura, diu rTtia tuXov utoga.

60. Sabre l'ohriMancar en una altra faceta, veure tamhe Ianahsi exemplar de llassenzio entorn de les Minia-
des i les Pretides i la rove excessiva "afeccidd pel pare-, diguem-ho aixi (op. cit, pp. 85-98).

65. Tina cosy semhlant devia passar a la tetralogia sohre Licurg d E.squil. Den tractor-se d'una dada tradicional,
corn creu Dodds (Bacclule XXXII i 1-49),

66. Cfr. supra it. 9. La idea, perm, es patent en tots els mites de Dionis: el Ilihre de Slassenzio, que en fa una
anali.st molt acurada, es determinant en aquest punt.

67 In detail mes: E.squines 111 01 ss explica clue a les Dionisies, al teatre, era quan es feia public I'afranqui-
ment d'esclaus. Cfr. tamhe supra n. 00.
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a les Dionfsies. Ili ha un Dionfs Lvsios, l'estatua del yuai, a Corint, era justament
feta, segons Pausanies (11 2,6), amh la fusty de I'arhre on va fer enfilar Penteu per
espiar les menades (i porter ens haurfem de preguntar (Iui va deslliurar; si el ma-
teix Penteu, o les menades, o els corintis); un Dionfs Lvsios a Tehes, vora el teatre,
yue, tamhe segons Pausitnies (IX 16,6), allihera uns tehans Pets presoners per uns
tracis"'. Per aiVo, peryue Dionfs representa l'alliherament, no to cap sentit yue
Penteu proposi a Cadme Clue s'alliheri la ma del tirs (253-4): es justament Cl til-s
yui allihera.

3. Dionis i la ciutat

Ayuesta imatge que acahem d'eshossar (Dionfs figura de ('estranger, Dionfs yue
ohre les porter, Dionfs animal salvatge, Dionfs (Iue eshorra els limits, Dionfs canf-
hal, fins i tot) suscita immediatament una pregunta. Que se'n fa, de la ciutat? On
yueda i corn yueda? Desapareix? Es transforma? Peryue, naturalment, yui atorga
tots ayuests aspectes al deu, yui els celehra, es la ciutat. Fs posy en perill, doncs,
ella mateixa? Ja tornau-em en ayuest punt del perill, perm ahans examinem claim
es la relaci6 de Dionis amh la ciutat, yue representa per a ella el deu i els seas

rituals.

Son prow conegudes les relacions, estretes i complexes, yue s'estahleixen en

molts amhits entre Dionfs i Apol'lo. Des de la famosa utilitzaci6 yue Nietzsche

feu de les dues figures per representar aspectes oposats del m6n grec, s'han estu-

diat de maneres variades eis vincles entre ells. Certament, i per dir-ho de pressa,

la forma de relaci6 yue niantenen es la d'oposici6. I lna oposici6, es clan, que cal

entendre en termer estructurals, no pas psicologics Ili metaffsics; es a dir yue Si
Dionfs i Apol-lo s'oposen Os peryue col-laboren en una mateixa tasca, amh Ia ma-

teixa finalitat. Seria diffcil trohar dues divinitats mes clarament diferenciades Clue

ells dos; en canvi, a I'indret apol'lini per excel-lencia, Delfos, "Dionfs hi es pre-

6S No ens ha d'estranvar que ara Dionis des IIiuri els grecs de Is harhars. No cs cap contradiccto it W) ci yue

hem dit abans. I:ultima Cosa yue cal pensar es que Dionis sigui una mena de defensor dels harhars en-

front dell grecs. Els harhars no s6n els harhars, podriem dir, si ens agrades la paradoxa. Potser Foucault

-o Deleuze explicant Foucault- aplicaria aqui el sea "fora del dins", que es pot trohar a qualsevol epoca.

his harhars s6n un concepts, de la mateixa manera que les referencies geografiyues (Iue hem vist fa esto-

na. Dir "harhar" es homes una de tastes maneres de dir "exterior. "estranv`: n'hi ha molter mes, corn

explica Massenzio analitzant el mite de Licurg (p. 52). Si no, curl 6s yue a I'Atica hi ha un IIoC anomenat

"Frigi" (St. Bvz., Tue. 11 22), 0 yue al pelopones hi ha una muntanva anomenada Ilion, i una altra Asia

(Paul. 111 24, 6-7), on es venera una Atena Asia, la mateixa que segon.s el.s del pals vencren els colqui.s?

Per Clue Facropolis de Megara es diu Cria (Paul. I -40,6)? Dionis no patrocina els harhars: si alga ha de

protegir son els grecs, que per aixu than creat, o I'han heretat delss seas pares. En tot cas. es patrocina

ell mateix. Podriem dir que no defensa I'estranv, sin) 1'e.stranvesa. Ayuest discurs repren el que fciem al

comencament de tot, peryue en ayuesta Ilista de preguntes hi podriern afcgir, per exemple: per que Dio-

nis es estranger? Per clue no ha de ser Eumolp, fundador dell misteris d Eleusis? Per yue ha de ser un

rei estranger yue porta la imatge dull deu estranger qui introdueixi el colic de Dionis a Patres (Paus

VIII 19,6 r 0 be, per yue la,vu00a de Dionis clue troben uns pescadors dc Metirnna ha de set- "estrama"i,

cal suposar, 'estrangera", si no conve a cap deu grec (Paus. X 19, 3)? In exemple diferent dels harhars

(en aquest cas tracisI entesos corn un concepte, es pot trohar a la hist6ria sohre Arquiloc que explica la

inscripci6 de Demeas. tal corn I'analitza J. PORTt'LAS'Arquiloc i or dels tracis" (en premsa als F'estsca)-rff

dedicats a M. Tarradell ).
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sent no menvs clue Apollo", corn sahia he Plutarc (de EI 389 c). De fet, aquest

santuari es un terrenv privilegiat on estudiar les relacions entre amhd6s deus,

que s'hi reparteixen 1'anv, nou mesos per a 1'un i tres per a 1'altre. la hem dit Clue

ayuestes relacions es poden estahlir en amhits diversos; ara nosaltres ens centra-

rem en un de sol, potser tamhe el mes fonamental: la fundaci6 de ciutats.

Lanv delfic, deiem, es troha repartit de manera desigual entre Apollo i Dionis;

calla una de les dues temporades es hen marcada per rituals caracteristics.

Apollo i el seu oracle son fonamentals en el terrenv de les fundacions, tart en

el mite con en la practica dell estats grecs, yue evidentment es donee suport

mute. Cal-limas ho sahia prow he (in Ap. 55 ss.). La manera mitica d'explicar els

fets es mes estereotipada i permet (]Lie religi6s s'expressi mes lliura-

ment; per aixo hi farem mes atencid. El model el forneix Apollo mateix, yuan

funda justament el santuari de Delfos, d'on sortiran regularment les expedicions

fundadores. El proses es conegut: un personatge masculi, o he un grup, arriha

en un indret encara salvatge, per civilitzar, yue ell tria o yue l'oracle ha triat per

ell. Ally hi to floc una cacera amh armes, normalment dun animal emblematic,

un drac o serp, on 11e6... yue devastava la zona. Despres de la mort de l'animal,

es funda Ia ciutat o Cl temple, soviet delimitant i purificant primer el terrenv.

Apollo funda aixi el seu temple despres d'haver mort Pith; Cadme, guiat per

Apollo, ho fa amb Tehes Lill cop mort el drac. Tots dos animals haurien impedit,

es clan, I'assentament hum 1"".
Li temporada d'Apol'lo, a Delfos, s'inaugura amh un record de la fundaci6 prime-
s: CI sacrifici de la cahra, Aix, yue en el mite es filly de Pit() (Plot. q. gr. 293 c);
si ayuest sacrifici 'a he, la Pitia pot pujar at tripode. Tamhe, calla vuit anus, 0 calla
yuatre'", la celehraci6 es feia mes completa amh la festa del Septerion, en yue

Lill xicot love amb els pares vies incendiava una cabana i despres feia el mateix
cami d'Apol'lo fins a Tempe i de tornada amb el llorer Clue permetria comen4ar
cis joss Pities, instaurats en honor del dra'. En els temps antics, diu Plutarc (q.

09 l;unhc cs clar yue represcntcn melt mes que aixu: de seguida tornarem en ayuest punt. Sohre la funcid
civilitzadrira del fondadur. es put veure T EAt', Acpectes antics de les narracions gregues referents a la
colonit,acidi (tcsi doctoral incdita) Barcelona 1985, esp. 130.ss.

?0. A tot ayuest discurs hi ha un pruhicma dificil amb la frcyuencia de celehraci() dels rituals. En alguns
cases Ies tints no ho aclareixcn pruo he, o es con0adiucn. Ili ha dhaver, repeteixo, algun problema de
funs yue fins ara no em semhla yue hagi estat result. t'n cas exemplar es pot veure a Paus. IX 3,3, on
explict Clue, segons Cl guia del p:us, cls plateesos celebraven Ies Dedala menors cada sete am-, perm -afe-
gcix ell- en realitat cada menvs temps: tanmateix -continua- "volent saber exactament el temps que pas-
sa dunes Dedala a les altres. no me n vaig poder sortir". in cas hen curios, i que ha de ser significatiu,
peryuc no es possible yue els naturals del pals no sahessin yuan celebraven un ritual, ni sembla proha-
ble -nu hi sahem veure cap rao- Clue no ho volguessin dir. Per acahar-ho dembolicar, Paus. assegura tut
seguit (IX 3,S) yue coda our ('unstru'ien 14 estatues de fusta a les Dedala mcnors

I. Plot, de Del or -il-f--i18a Chu, per heca de Cleomhrut, (Inc la mort de Pit() to puc a cure amb el ritual
delfic, primer peryuc -afirma- la cahana en yuestid no imita un eau de serps, sin() un palau reial, i segue
peryuc nu es vol creure yuc April lo shagi hagut de purificar de cap crim (ayuestes purifications i pati-
ments -ce a dir- son cosy de dainxns. no de deus Pets i dretsI. No hi ha duhte yue Plutarc coneixia he
el ritual, peril tambe semhla clar Clue Ies sexes elahoraciuns tcoldgiyues -o Ies de Cledmhrot- tenen puc
a veure ja amh els impulses yuc han urganizat la religio grcga. Al cap i la fi, cuneixem, i amh testimonis
antics, Aires episodis en la hiegrafia del ddu en Clue s'ha hagut de purificar dalgun Grim, i a traces de la
scrvitud (fixem-nos cone Plutarc mateix anomena la pcregrinacid del xicut Autp>eia 1 De fet, en el mateix
moment de negar-Ies, Plutarc reconcix yue aquestes histdries circulaven i yuc se'Is dunava aquest sentit
(Or tamhc -t 21he). La primer:i part del ritual, certament, es dificil d'entendre, perm potser ens d6na una
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gar. 292 e-f), I'oracle Homes parlava en el Ilia del naixement dApol-lo, el 7 de By-
Sios, que den ser tambe el del seu retorn at santuari. Tant si es veritat Corn si no,
aquest detail ens indica la importancia que to aquest moment de transit: I)ionis
ha marxat, Apol-lo ha tornat i llavors, despres de reactualitzar la mort del drac a
traves del seu fill Aix, l'oracle parla, no sense que ahans una Capra Boni la seva
"aUtorltzaCiO".

La temporada dionisiaca, per la seva panda, ve marcada tambe per uns rituals hen
caracteristics: en principi de caracter molt diferent dels apol-linis -moltes vega-
des s'ha posat de relleu ja la diferencia i fins i tot oposici6-, per6, curiosament,
si ens hi fixem he, amp un seguit d'elements repetits. Ja hem vist el proces de
fundaci6 del santuari per part dApol-lo, que indica el cami seguit despres per
heroic civilitzadors, fundadors de ciutats, conduits pel seu oracle (Cadme,
l'exemple mes conegut i tamhe Cl mes caracteristic). Que f.1 I)ionis en el temps
que li correspon a I)elfos? COnducix ones clones, les Tiiades del santuari, d'Ate-
nes i potser d'altres llocs, fins a la muntanva, en un indret salvatge, per civilitzar.
Alla es dediquen a cacar, ara sense acmes, a esquarterar els animals i a nlenjar-
se'ls eras. Les comparacions i les oposicions en punts clan s611 ben simples: uns
homes/clones, guiata per Apollo/I)ionis van en un indret salvatge, on els /ssers
humans no poden viure; alla cacen arch armes/ sense armes; ells funden una ciu-
tat o un temple, es a dir, civilitzen l'espai, i elles no funden res, al contrari, se
"salvatgitzen" -elles i la ciutat, es clar, perque evidentment no hi van pas a titol
individual 2.
Els rituals apol-linis, doncs, rememoren la fundaci6 del santuari, podriem dir clue
en representen la refundaci6, necessaria despres de la "desfundaci6" clue efec-
tuen els dionisiacs. Euripides (1.1' 1235 ss.) acaha d'arrodonir el caracter circular
d'aquesta hist6ria quan presenta el Parnas on arriba Apollo i el drac que mata
corn cases de I)ionis: Leto Aorta el seu fill a la avµ43axXEOljoav 0306 SOU
fapv&otov xopvcpav, on hi ha el cpdxwv otivcon6c.
Si examinem el cats de Tehes, la Cosa es presenta en unS termer una mica dife-
rents que, perm, duen a estahlir el mateix tipus de relacions. Aqui els dos mo-

pinta millor un altre autor mes innocent corn Pausimies, segons Cl qual (X 5,9) el primer temple del,
quatre que hi havia hagut successivament it Delfo.s era fet amb Ilorcr de Tempe i devia semblar una caba-
na. La segona part, per la seva handa, si que es correspon perfectament amp el mite i amb la seva pr6pia
continuaciii, els jocs Pitics.
Plutarc mateix, en canvi, en un altre Iloc (Q. Gr 293c) hi reconeix el Iligam, quan anomena el Septc'rion
una apomimesis del mite apol lini. Aixo mateix fa Estrabo IX -422, amb referencia it Efor
Sobre aquest ritual, rid. H. JEANMAIRE, Couroi et Couretes. Essai sur 1'education et les rites d'adolescen-
ce daps IAntiquite classique, Lille-Paris 1939J. FONTENROSE, PPtbon- A stud)• of delphic mt tb and its
origin, Berkelc) 1959; A. BRELICII. Paides cit., p. 38' ss., que rota till detail important (pp. 393-5): trahu-
car la taula Al mite denota el refus dun ap;u canibal, acte que, en el cas tic Licao, inaugura el I)iluv1, elites
corn it inici de la civilitzacio (sobre aixe) tornarem de segui(la). Portulas ("la Dolonia burlesca d'Ilipo-
nax", Faventia 7/2, 1985, pp. 7-14 = C. MIRACLES - J. PORTI-I.AS, The poetry of Hipponax, Roma 1988,
pp. 37-44) afegeix a la discussio un text del iambugraf que caldra tenir en compte per a entendre el paper
dell Enians i de Neoputlem.

72. Tamhe a Milet (F. SOKOLOWSKy, Lois sacrees de lAsie Slineure, Paris 1955, p. a8) calia esperar per prac-
ticar l'omof'agia (vulgui dir el que vulgui dir wgo(pdytov eg3d)LXety) fins que ho hagues fet Ia sacerdotes-
sa en nom i en favor de is ciutat. D'altra bandit, aquest ritual femeni es solidari, tot i que oposat, amb el
de les Aexieia.
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ments se centren en la figura de Cadme : sota el signe d'Apol-lo, empes per ell,

mata el drac i funda la ciutat; sota el signe de I)ionis ell mateix sera convertit en

drac i fugira de Tebes, haura de vivre entre els harhars , moure guerra contra Gre-

cia, destruir moltes ciutats gregues, altars i tonlhes, fins clue arrihi a "esquarterar"

Poracle de Delfos justament . Despres podra ser un dels henaurats"3.

IA correspondencia amh rituals aqui cs mcs dificil d'estahlir, perque no els conei-

xem. Nomes un detail , tal vegada , s'hi podria incloure : Hesiqui , a la veu Agriania,

anota : agones a Tebes". ja L. Rohert7' suposa clue aquest jocs se celehraven en

honor de Dionis Cadmeu . Si fos aixi, resultaria curios si mes no Clue tamhe aqui

Ia cosa hagues donat origen a uns jocs en honor de Dionis i Cadme , com a Delfos

en honor dApol-lo i Pito-^.

Lit genealogia de I'eponim de Delfos segueix dues direccions , Clue no pollen Set

en absolut casuals. l!na Cl fht fill dApol'lo i Tiia (I'antecessora de les Tiiades), us

a dir, si hem interpretat correctament els mites i els rituals, del fundador i la "des-

fundadora ", podriem dir- ne, clue junts donen sentit a la fundaciO . Laltra Aorta fins

a I.icoreu i Deucalio . El primer es fill dApol-lo i eponim de la primera ciutat fun-

dada despres del Diluvi -almeny's segons la tradicio de Delfos- i I'antecessora de
Delfos. La presencia de Deucalio , fill de Prometeu -el tita Clue permete justament

Ia continuacio de la villa a la terra despres del cataclisme- no pot ser insignifi-

cant, deiem , sobretot perque son descendents seas els Ilosioi , els sacerdots

apol-linio-dionisiacs Clue celehren el sacrifici indicihle al santuari mentre les Tiia-

des -que tanlhe p(xien ser descendents de Deucalio : Hes. fr. - M-W- van a desvet-

Ilar Dionis A Parnas ( Pint. Is. 365 a ). Finalment , Delfos es tambe la primera mena-

de de Dionis a la ciutat del sea none . El doble origen de 1 'eponim ha de servir

per indicar un paral'lel entre d'una panda la fundacio de la ciutat emhlematica i

la seva "desfuncfacio", el return al temps anterior, quan tot a11o era terrenv salvat-

ge patrimoni d ' una sere ct6mica , i d'altra handy la fundacio de la villa humana

despres del temps entre salvatge i feli4 de I'Edat d 'Or o la de Bronze-t", clue tamhe

to la seva contrapartida , la seva desfundacio, ara expressada simultaniament: al

'3, Fur. Hoc 1330-39 i 135-4-00. Es hen Cnri6A que utilitzi el verb btae t& siv per dir Clue C;tdmos destruira

I'oracle (133') 1 xa$tbpvrty per dir Clue Ares els instal lata ell i ilarmonia entre el.s henaurats (1339).

No seria impossihle que hi hagues al darrera alguna mena d'us ritual: cfr. Procl. in Rernp- II IOS, 30 (evt-

bQ)uo$at per descriure els inician(Is a E.leusis).

L. ROBERT a 13C1 59, 1935, 193-5; cit per lit RKERT II. N. 1-3 n. 23
-S. Que les Agrionia, en general, pels casos que en sahem, se situin tambe en aquesta esfera no sembla Bens

impossible Coneixem una mica les dAgra, connectades amh les filles de Pretos (chr. I Isq. Aypkvta) i les

d'Orcomeno.s, amb les de Nilnias. Les dues histories s6n molt semblants (a Argos, com sempre. I'acci6

de Dionis entra en concurrencia amh la d'llera); ara he, es cert que en cap dels dos indrets no hi veiem

la presencia dApol lo, peril el cas es que sabem ben poc del ritual i la mitologia propia de les dues ciu-

tats; que Apollo d'una manera o d'una altra tenia una participaci6 en el cas de Pretos ens ho indica el fet

que, segons Paus 1178, aquest rei funda a Sici6, en el Iloc on les sever filles havien guarit, un temple del

Lieu.
De les Agrionia de Queronea en sabem hen poc, si he sembla que presenten una forma diferent. L'epo-

ill d'aquesta ciutat era fill d'Apol'lo.

hi altre heroi Lie qui es podria fer un discurs semhlant al de Cadme es Alcatous, la historic del qual expli-

Ca, a trossos perm forca completa, Paus. 1 a1, 3; 42, 1-2 i 6; 43, 2 i 4-5.
'6 La idea es situar-lo ahans del temps actual dell homes, i Ilavors segons si parlem d'una Edat d'Or i prou

o si hi afegim les altres, col locarem el Diluvi despres de I'Edat d'Or o la de Bronze. Vid C. MIRAI.I.E.S.
"Iiesiodo sohre les origenes del hombre y el sentido de Trahajos y Dias- 1311,719, 19'5, pp. 19-21.



4 2 Xavier Riu

naixement del Liknites correspon el sacrifici indicihle (lie Plutarc relaciona amh
el dels Titans'
A Atenes ics festes de fundaci6 segueixen prohahlenient el mateix esquenia, Si
he amb alguns punts de referencia canviats-". Tanmateix, en aquesta ciutat ens
interessa especialment un detail relacionat anih el paragraf anterior: hi torneni a
trohar el Diluvi vinculat a una festa de Dionis. El mes dAntesterion era, segons
Plutarc (Sully XIV 10), pie de records d'aquell fenonnen, i mes exactament, se-
gons Teopomp (FGrII 115 F 3-4? h), 1'origen de Ies Xi1TQOL es troha en el I)iluvi:
seria la festa Clue celebraren els supervivents en honor dels morts, Cosa Clue era
recordada pel ritual (Pans. 1 18, 7-8) de tirar farina de plat i mel en un forat de
terra per on, deien, I'aigua del I)iluvi s'hauria escolat. El forat en giiesti6 es troba-
va en el recinte de Gea Olimpica, dins del perIbol del temple de Zeus Olinipic,
Clue hauria estat construct per I)eucaiiO, la tombs del goal era all,,'[ niateiv Si
aquest ritual, coni serihla', tenia floc en Cl dia de les X'UTQot vol dir Clue el dia
en guesti6 es vein corn el parallel del retorn a la terra forma despres del Diluvi,
i per tint CIS interiors, a part de tots CIS altres significats d'una festa tan rica corn
les Antesteries (o, millor dit, juntament amh ells), coin el parallel del Diluvi ma-
teix". Ara he, aquesta festa es caracteritza principalment perdue era el dia en qut•
es tastava el vi non, en Clue la horratxera s'institucionalitzava, i perdue cis morts

diver-corrien per la ciutat. A I'apartat seguent mirareni de jugar una mica amh CIS
sos aspectes de Dionis i de les festes on es present. Per ara cal tenir present no-
ses aquest fet: hi lia alguna mena de relaci() entre Dionis i el temps d'ahans de
Zeus, entre Cis rituals "desfundadors" de Dionis i el temps no huma del conien-
4ament; una relacio estahlerta no nonies per nosaitres moderns en terries con-
ceptuals, Clue de vegades, amh el poder evocador de Ies paraules (pre-1111111a,
maraca de civilitzaci()... ) s6n enganvosos, sin() pels grecs a traves de les sever fes-
tes, clue no fan sin() reflectir les estructures de l'iniaginari religi6s.
Si algun sentit to el Diluvi ha de ser el de marcar un tall (salvat justanient per
Deucali6 i Pirra, descendents de Titans) entre un temps passat, abans de lordre
de Zeus, i la vida reinstaurada a Ia terra, una victa Clue no cessa ja fins a lavui deI
ritual. I Si aquesta referencia es al ritual de les Antesteries hem de ConCloure Clue
s'hi troba he. Llavors, el parallel amh CIS rituals desfundadors de Dionis es hen
lacil d'estahlir: Ia idea Clue hi ha al darrera es la niateixa, si he expressada de nia-

neres diferents: Dionis, a traves de determinats mites i rituals sews, represents el
temps anterior a la ciutat, i naturalment tamhe el temps anterior al cosmos; per

Vid BIRKERT, H. N, p. 135

78. EI mes d ' l lecatomheu, eI primer do lane, per met segurament de definir una estrurtura, M11 h ICs 0-611 ICS,

Ies Sinoiquies i ICs I'anatenees (cfr. M. CAMPS, Les festes,,re'ues (test doctoral inedita), Barcelona 1985,

p 349 ss. sohre cl binomi Cri>nies-Panatenees) I'n de Is referents canviats a Clue ens refereixo, si be ports

la mateixa intenci(i al darrera, es la Gigantomaquia.
79. PARKE, Festivals of the Athenians, London 19? p I h.

80 Es pot notar tamhe clue la separaci() dell participants en la fcsta de Ies Choes es dona igualntent en el

banquet canihal de Tiestes (rid litRKERT If N. 105: Aesch. Ag. 1595, on el text es certanent ('orrupte,

per6 aquest detall de la separaci(") semhla segur), equivalent al de Lica() en el sentit que tambc aquest to

corn a consequencia un cataclisme que inaugura la realicu (dr. X. Rill, op. cit., p. 2-5 s.).
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aix6 es ell qui condueix la ciutat fins en aquell temps sempre yue cal, es a dir,

quan se celebren els sous rituals".

Ara be, cal no ohlidar la segona part de la historia, que no es manifesta clarament

a Delfos arch les Jades yue en tenim, per) si a les Antesteries i en alguns mites:

es tamhe Dionis qui condueix el retorn al temps possible per a l'home, el temps

de despres del Diluvi, quan les aigues s'han escolat i s'ofereixen ofrenes als

morts, o quan Oresteu, fill de I)eucaliti, pot descobrir la vinva o donar-hi origen,

o quan, amh un cert toc de modernor pottier, 1'endenrl de les XoES Orestes es

jutjat i ahsolt8 . Lamhivalencia de Dionis es manifesta amh tota la cruesa en

aquest punt: l'obertura de les gerres de vi precedeix 1'arrihada de les animes, la

Ilihertat dels esclaus, les ofrenes Cie despres del I)iluvi; per) al mateix temps la

descoberta del vi instaura -i no nomes a Grecia, corn es sabot- la vida civilitzada

despres de l'aiguat. Les contradiccions de la religid (no de la Teologia) sempre

son nomes aparents. El cas es que Dionis Ohre el cami que mesa fins als origens,

per) tamhe marca el cami Je return. Per aix<) en realitat Dionis no posy mai en

perill la ciutat. Ben al contrari, ell permet Cie conjurar determinades perillositats,

pel fet que stiri posades rota el seu control.

Iii ha una certa tendencia a parlar de la "perillositat" de Dionis des del punt Cie

vista Cie l'ordre public, i pottier en la ment dels qui ho fan hi va Iligada 1,1 conside-

racito de Dionis corn un deu Cie les capes mes aviat haixes de la pohiacito i no

dell aristocrates, que tot just Cl "suportarien" o es recolzarien en ell per Obtenir

el favor de la plebs83 (les idees sohre el suport dels tirans al dionisisme van en

aquest sentit). Potser un dels actors que mes clarament han formulat aquest su-

posat perill Cie Dionis es ch. Segal". Segons ell, el prohlema Cie la Tehes de Pen-

teu es mntcatis anntcandzs la del poeta dramatic: corn ficar a dins del regne delimi-

tat Cie la forma aquest principi que dissol els limits. Afegeix que aquest es, histo-

ricament, el prohlema de Dionis amh Ia ciutat, resolt a Atenes amh 1'estahiiment

(leis cultes i els santuaris del deu. El culte de Dionis contindria, dunes, un desor-

dre potencial que ConVindria mantenir a dins duns limits. I aixO es el que farien

els ciutadans sohris encarregats de mantenir la "public safety and morality'". Es

clan que Atones devia tenir prohlemes dordre public i de moralitat, pert) aqui

hl- Per ayue s ta ra() in inspirer una certa desconfi a nca les explicacions histuriques rlci , dos pals de la religioo

grega. t`Itimament . I)aaki, en un Ilihre tanmateix molt important yue ja It hem citat soviet U)ionnso.s).

mira de justificar ayuesta tesi , t artist d'una idea valida nomes en arqueologia , on "Ie has est I'avant- (p.

63, per molt yue sigui veritat que "tour les passes sons dins le present ", peril no d'aquesta manera): Pri-

mer hi hauria el "Reialme de Terra- i despres , superposant - s'hi amb tota mena de compromisos , I'Olim-

pisme. Precisament aixb es cl yuc diuen els mites grecs , pet-6 justament per aco no es sin() la idea yue

els grecs es feien sohre la histioria i la constituci () del mein. Creure-ho seria caure altre cop en el vici Lie

I'historicisme , es a dir, dinterpretar els mites corn si fossin historia . i no corn la idea yuc els homes es

fan de la histdria. yue en el fans nomes reflecteix ones determinades estructures de pensament.

82. Ilecateu , fr. 1 (= F(1iH I F 15): Paul . X 38A Athen i5 ah. Orestes , aition de la cerimbnia de les Cl)oes. Cs

tamhe signiticttiu en aquest sentit pertanv, poi seu matricidi , a fora Lie la societal humana, i per aixO set
handeja: peril els atenesos I'utilitzen per a donar on origen ad seu Aerdpag, potser adaptmt on mite antic

[)'alts panda . Orestes es passa la villa oscil - Lint entre Apollo i aquest m d n yue va de Iestranger at sakat-

ge
83. Discuteix ayuesta idea i la nega PRIVITERA, op. cll
8-4. La idea s'ha enunciat moltes altres scgades - Aornes prenem aquest actor corn a punt de partenca perquc

potser ho ha formulas d'una rnanera mes suhtil
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Dionis no hi to res a fer. Per fer servir una comparaciti una mica exagerada, sem-
hfa corn Si Un 1)011 dia els atenesos s'haguessin trohat Una mena d'animal salvatge
-Dionis- i en floc de mirar de matar-lo o fer-lo fora s'haguessin preguntat: "I3e, i
ara yue en fern? Quina mesa de gahia Ii c011str1-l7m?"'^. I flavors s'haguessin inven-
tat les fester dionisiaques i Cl teatre. Ens tornem a trohar, ara d'una manes mes
suhtil, amh el vici d'interpretar histirricament els mites. Penteu no to res a veure
amb els ciutadans sobris en (Uestiti. Ed proces de domesticacito de Dionis no s'ha
produ*it rnai, perque Dionis no ha estat mai un promotor de desordre per se, del
desordre corn a tal desordre. Encara helluga en el foes de les consciencies Ia
irnatge de Dionis que ens ofereix el mite: un introductor de cultes IIOUS, de dens
fOUS, un individu (un estranger, amh prow feines Un deu!) que va pel mon por-
tant la hogeria, que passa per damunt de tot per tal de fer acceptar el seu culte i
es troba sempre amh ciutadans (normalment no se'ls sol considerar assenvats,
pero de vegades s'arriha fins en ayuest extrem) que s'oposen a aquella mena de
desori que semhla que ha de poder acahar amh totes les idees de moralitat ac-
ceptades fins flavors. I Iist aricament, aquesta idea no to ni la flies minima base, ja
ho hem discutit al comen4ament. Dionis forma part de les tradicions mes anti-
gues dels avantpassats i l'expansiti territorial del seu culte 110 eS mes que la imat-
ge moderna forjada per la interpretaciti d'algunes lades heterogenies. 1)e fet, no
seria Bens estrany que darrera s'lti hellugues la irnatge del Crist i de l'expansiti
del cristianisme. En ayuest sentit, seria interessantissim d'estudiar que deu Ia vi-
sir') moderna del dionisisme al cristianisme, passant sohretot per romantics corn
Ilolderlin. La confusiti, pero, podria tenir arrels a I'antiguitat, perque ha estat i
seria encara fascinant estudiar que deu el cristianisme al dionisisme tarda. En tot
car, mai cap p0hle 110 ha tingut, em penso, cap deu destructor que poses en pe-
rill I'ordre i la supervivencia fins i tot d'aquest mateix pohle. I Ii ha potser uses
potencies del mal, situades als confins del temps; perm Dionis no ho es, aiVo no
ofereix cap dubte, Si be hi mante una relacio especial que mirem d'explicar al
Ilarg d'aquest treball. Dionis no Cns problematic, de la mateixa manera que no es
nou, ni estranger; tampoc no encarna les forces naturals yue maiden per allihe-
rar-se de constriccions.

Si Cie cas, es podria dir exactament el contrari: es ell qui .judo a conjuror determi-
nades necessitats prohlematiques; per exemple, la de fer sorgir a la Ilum Ies ani-
mes dell morts en un dia determinat: aquesta es sentida Sens duhte con) una ne-
cessitat i es lens dubte perillosa; Dionis hi presideix per fer-la possible i fer que
nomes descarregui la seva potencia benefica, perque ell es un deu essencialment
henefic. Ni conte cap potencial de desordre ni se 1'ha de mantenir engahiat a dins
d'uns limits, perque precisament ell, que fa de dissolvent de limits, es qui els se-
nvala. No es cert que la seva naturalesa sigui salvatge i trashalsadora i que se
l'hagi de dominar: es Clue la seva naturalesa ja porta justament aquesta dominacib

85 Sohre ayuest punt hi ha molta tcndencia a let- psicologisrnc, i tal vegada alga diria yue es exactament
aixi, yue aquest animal sahatge es la natura humana, i no se la pot eliminar aixi corn aixi. Nosaltres, ara
i aqui, defugim aquestes interpretacions psicologistes, perque realment no expliquen res dell mites i els
rituals, sin(), a tot estirar, de la meat dell homes.
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i delimitaci6. Es ell qui indica la necessitat de limits i no cap ciutada deler6s d'or-

dre. Per aixo es un deu; si no, de que els vindria, als grecs, haver-se'l creat?

4. 11i fidicitat I els moms

Capgirament, canvi de forma, limits fonedissos que propicien la harreja ( natura,

harhars...), que no permeten clue es tanqui res i condueixen a l'alliherament. La

ciutat negada, talnhe, i una suMerencia de retorn enrera, fins AS temps d'ahans

de I'home. Tot plegat forma un conjunt molt coherent. El " regim de portes oher-

tes" que preconitza Dionis permet la introducci6 de la natura, del defora, clue

porta Ia suhversi6 temporal del mon hen estratificat i delimitat dels grecs (fills,

clones, esclaus; ciutat, camp, terra salvatge...). Ara he, aixb ens explica la novetat

permanent de Dionis i el seu caracter estranger que veiem al comencament;

per) que es alh) que introdueix gracies a la su1versi6 -perfectament delimitada

en Cl temps- que porta amh ell el deu? Encetem ara un non grup de tomes que

ens acaharan d'arrodonir, esperem, aquesta mena d'introducci6 al dionisisme.

Primer clue res, la pau. A la tragedia que anem discutint, en diverses ocasions i

de diverses maneres es posa de relleu l'oposici6 de Dionis a la guerra i la seva

vinculaci6 amh la pau. Es Chu expressament que Dionis estima Eirene oXI3o86-

THQ(t i xovpo'p6cpog (419-20); aquesta pan que es una de les Hores i adminis-

tra la riquesa (Pied. 01. X111 _), com Dionis, que es 7tXovTo86iag"t'. Lassociaci6

cl'Eirene (i Dike) amb la riquesa i la fertilitat, amh la terra, es antiga i hen testimo-

niada, i no es segur que vingui Homes de la constataci6 evident clue la pau per-

met conrear els camps, permet la prosperitat, el lleure i la celehraci6 de les fes-

tes, mentre que la guerra porn dissort i pohresa (per als pagesos, almenys) i

mort8. Si mes no, la vinculaci6 es pot veure ja en el mateix nom de les Hores, o

millor dit en la doble possihilitat (Eunomia, Dike, Eirene, o he Auxo -0 Pandro-

sos: Pans. IX 35,2-, Thallo i Carp6) i la trohem ja plenament desenvolupada a He-

siode". 'I'amhe es troha a Esquil, pel que fa a la Justicia, com nota Daraki, a Coe-

fon s 12,+-151 i encara mes a Fnmenides 903-final, on les Erinies, deesses suhterra-

nies (950-1) Clue tans representen la justicia (e. gr. 161-2, 312, 785=815) que arri-

hen a identificar-s'hi (511-12), seran les qui governin tot el que fa referencia a la

fertilitat de la terra"`).

86. Al9 ritual lenaic (schol. Ar. Ran. -482).
8, I.a mort, evidentment, no ds nomes Cie la Banda de la guerra; en tot cas, n'hi ha mes d'una concepcid,

Coll) veurem mes avail.

88. Op 225-2-i9, Fixem-nos tamhd en els vigilants epictonics dels homes, que guarden la justicia (252-255) i

Clue slip jTkovTOb6zat (122-6), com Dionis, i en la descripci<i Cie les dues ciutats a I'Escut (237-313). Tam-

he'reopomp de.senvolupava Ia mateixa oposici6 (ap Ael. VH. III 18 = jacohv fr. 75).

89. Veure Daraki, op. cit, p 59. Sobre Eunomia, que sigui an64gog ja ho diu Pind. Pith. V66-7 Sobre Dike

I els ddus de haix, Soph . Ant 451 , Cfr, tambd Arat Phaen 110 s. (VERNA-NT 11)7he et Pensee cit., p. 40 n.

110); Iles. Op. 238 ss- (ib p. 39); Xen. Oec. V 12, Cir VIII 3, 38; Men. fr. 92a,35 i 96 Edm.; Ps. Aristt. Ec I

13-+3x30 (ib p. 23). Veure tamhe Iamhl. l'it. Pith. IX 46, on Pitagores estableix I'egiiaci6 Zeus: Temis: Plu-

to: Dike. I el fet que els hahirtnts de Faltre m6n, en les diverses formes que adopta sempre vivint enmig

d'una ahundancia sense fi, siguin sempre justos (GERNET, Antropologie p. 135). 1 I'Hh. Dem. 366-9, on

Per.sdfone castigara els &btxrlahvtwv; Pind. 01. 11 58-9; Hb XXX 7-12; Iles. Op. 803-4 (comparable amh

Virg. Ge 1 2-7 i Plut. ,110r. i29d-430 i 388-392); Ileracl. 94.
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Pero, tornant a les &icwtts, tambe hi ha una altra manera d'expressar aquesta re-

laci6 de Dionis amb la Pau: el deu es al llarg de tota 1'obra oposat a la guerra, les

armes, la forca, i tamhe en aquest punt s'oposa a Penteu. ja a 310, Tiresies diu al

rei que no es vani que TO XQ TO to bvvant per als mortals. Penteu, es clar, no

s'ho crew i, Corn s'especifica mes endavant (1001), vol dominar (xpairlo(uv) I'in-

victe per la for4a. A 628-31 ha tret, naturalment en va, la "negra espasa" per tras-

passar Dionis, i a 634-5, descoratjat, veient clue no Ii serveix de res, la deixa anar.

Ws endavant (181-9), Penteu vol aixecar armes contra les menades, i Dionis es

ara qui I'avisa que no Ii conve pas aixecar armes contra un deu, i recalca que ell

Ii portara les Bones sense necessitat d'armes. Llavors es quan Penteu expressa

d'una manera mes Clara l'oposici6: ve a dir "armes, no paraules" ("Traieu-me

a(Iui les armes; i tu, Para de xerrar", 809). Immediatament cornenca l'escena de

la " temptaci6", la transformaci6 de Penteu, que flavors va comprenent a poc a

poc: s'adona primer que val tries anar a explorar que no vessar sang i moure gue-

rra (937-9); a 845-6 marca clarament la dohle possibilitat: "o hi vaig armes a la

ma / o segueixo els teas consells", i semhla que ja es decideix; ve l'escena de I,1

disfressa i despres, quan ja pensa coin cal (947-8, igual Clue veu el que cal: 924),

diu: "No les guanyarem per la for4a ((ji voc) les clones" (953-4). Es clar que no:

la for4a pot ser vencuda per la for4a, pero les menades no tenen offEvog, sing

Evµapeta que els ha donat el deu (11 2''-8) i, de mes a mes, corn podiem ja espe-

rar, no fan servir armes (1205-8). Tmbe en aquest punt la sort de Cadme es

exemplar: haura d'estar movent guerra continuamcnt (1335-6), fins Line PLIgUi

veure realitzada la seva assumpci6.

D'altra handa, un dels conceptes que mes inequivocament designee Dionis opo-

sant-lo a Penteu es la rlovX(cc. Es tracta d'una paraula que caracteritza sempre el

deu enfront del rei de Tehes"), sempre excitat i enrabiat, i d'uns quants altres con-

ceptes que es vinculen entre ells: les arnies, la guerra i la colera91. Fixem-nos que

altre cop es significatiu el desti de Cadme: no podra ser ^ctvxoS (1361-2) .

Arribats en aquest punt, cal que discutim una questi6 que ha causat mes d'una

perplexitat entre ell comentadors. lox i que remarca d'una manera tan explicita

i pensada el vincle de Dionis amb la Pau i la seva oposici6 a la guerra, semhla

corn si en algun moment Euripides digues Cl contrari. En aquest sentit es poden

citar sobretot tres flocs de les Bucants: 50-53, on el deu avisa clue si la ciutat enht-

riada intenta fer fora Ies bacants de la muntanya amh armes, ell s'aplegarit amb

les sever seguidores conduint-ne l'exercit (ozpaTgkCtT uv). Aixo potser es recor-

daria, corn nota Segal (op. cit., p. 191 ) en el vers 733, on Ies menades son armades

((ultX,toi vcu) amb tit:5os, que certarnent poden servir de (-ardell (25: xiootvov

(3£Xos; veure tamhe 761-4). Se soles polar en relaci6 amh aixo dos passatges de

tragedia: un d'Esquil (Turn. 24-6), gairehe identic a un dell clue ja bent vist, on

Dionis, per matar Penteu, condueix l'exercit de les hacants (eoip0Cz11y7l0ev), i

un altre del mateix Euripides (Jo 216-18) on Dionis mata un gegant aJToX i otot

90. Corn ja s ha notac veure , p. ex., DODDS ad 21 # i SE.GAI.. op- cit-
91. Parallel entre armes i opyi : 51,'58-9; oposici6 opy>j/rloux %a 6-C' ldit amb all-es paraulcs a (,20- 2 2), opo

sici6 armes i guerra / rlovxia 635-6, 789-90.
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xtooivotot (3axT ots. Les referencies semhlen inequivoques, i malgrat tot te-

non quelcom d'especial. Aqui el tirs que mata es tot el contrari de guerrer. A les

Bacants, quan se'ls esmenta com a estris que poden fer mal, o be es recorda que

stir d'heura (25), o he se'Is oposa a les armes en una mena de m6n a 1'inreves

(758-6-i, '98-9). Pet que fa al very 733, on les menades s6n armades "com hopli-

tes", recordem que s'especifiCa "armades amb tirsos", amb aquests tirsos tan es-

pedals que s'oposen a la guerra, tot i que poden matar (matar unes preses hen

especials, es clar, coin pollen fer-ho les mans mateix de les lnenades: 1204-7). Si

mirem ara les dues referencies on Dionis condueix un exercit (Earn. 24-6, Bac.

50-3), es cert que tots dos verbs pertanyen a la terminologia militar, pert) cap dels

dos tutors no es descuida de precisar que es tracta d'un exercit de hacants i a

mes Euripides estahleix altre cop 1'oposici6 amb les armes, mentre que Esquil

s'atmva a explicar que van esquarterar Penteu corn si fos una llebre. Aix(') ja no

es militar, perm si dionisiac. No queden suhvertits els verbs oL(JaTsy£'UCO i oT Ct-

TEXaTEVCO envoltats d'accions i de conceptes dionisiacs? Les hacants no son de

fet un exercit. Es cert que el deliri de la menade pot ser equiparat al furor del

guerrer (Aesch. Set 497-8), cone a d'altres (per exemple, el delit de matar que to

pies Orestes: Fur. Or. 333-8) i ningu no ha dit que les menades no puguin ser

violentes, coin certament es per definici6 un exercit. Dionis no Iluita: guanya; no

fa guerra: avan4a arch pas segur i tranquil, o filig espaordit a refugiar-se a la mar,

peril torna, i ven4, sense Iluitar, en realitat. Dionis mai no es cansa ni no can-

na, com veurem mes especificat, al contrari dAres, clue es JTokf)[t0yft0g, ell Lill
Cor hen conegut (Eur. Phoen. 784 ss.), oil justament se'Is oposa punt per punt,

lletra per Iletra, d'una manera perfectament calculada92. Aqui passa el mateix que
hem trohat fa un moment, pert invertit: hi surten, per designar l'exercit, dues
paraules especificament dionisiaques: *faoov (796), tambe subvertida per les

Clue to col-locades a handa i banda (aojT1SocpeQ tova i ev6 tX,tov), i x6)µov
('91), que ara es alli que no pot ser mai un komos, avavX6TUTOV.

iln exercit no pot ser mai un tias Ili un comos, pero la imatge que resulta d'aques-

ta expressio es molt mes pungent 1 porta la comparaci6 -i oposici6-- fins al paro-
xisme. Aquesta es la funcio de posar juntes coses que no lliguen93.
Loposicio entre Ares i Dionis, en canvi, es sempre molt mes inequivoca. Un
exemple es pot trohar at primer Cor de lAntigona (100-162), on Ares representa

92 t'na im'dist hen Leta daquest pas.satge, deixant de handa les conclusions on el mena, Ii a duta a terme
Ph. VEI .IACO'rr, Ironic Drama. Camhridge 19-5,1). I'2. Val a dir que el parallel es portal amb tanta Lorca
i precisi(), tan arran de p;uaules , que no nomes hi ha responsions ( p. ex.: napdpovoo5 , '8S / µovaav,
'88, xaXX iXoLxxc, ' 8( (que no deixa de tenir massa similitud de posicici i de so amb onlo (pbgots, '89)
i XoLio7cotoi , , 88 ' npoxopFoICL; , ' 91; nvr9gata , ' 8' / e2tnvevaas , ' 89 i -99 ), sin() que gairebe cada
paraula [' s susceptihle de ser arrenglerada amb un handol o laltre.

93 Aixo mateix vc a dir Aristotil parlant de la metafora analbgica: utilitza no exemple com el nostre ( cson(Sa
Atovvoov per dir la copa, i (pt6X11v 'AL)ews per dir l'escut , o he, d' una altra manera , (pihX9v aotvov:
Poet. 21 , 1^45,h) i despres explica que Ienignma , que surf si nomes es fan servir metafores , consisteix a
polar joints termes inconciliables ( 22, 1458a ). Encara mes exactament , a Retb- 111 2, 1405a diu, per explicar
per que cal utilitzar epitets i metafores adients , que els contraris posats junts es com mes ressalten.
Aquestes figures , per a Artt , van destinades a produir sorpresa a l'espectador , efecte que sembla un dels
mes recomanats peI filbsof ( vid. R. DCPONT- ROC -J . LALLOT, Aristote. Poetique ( ed., trad . i notes), Paris
1980, p. 381 ( comm . a 24, boa 18).
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la guerra -he clue la cara agradahle, si es pot dir aixf, la vict6ria clue ell ha portat-
i Dionis la pau. De fet, no es ni tan sots necessari parlar pr6piament de guerra
per destacar 1'antonimia, com passa el primer Cor de 1'F;dij) rei (esp. 190-215), on
Ares, clue en ayuest moment es axaXxoc awti,bcov, carrega tota la dissort clue
ha de marxar i Dionis tota la felicitat clue es demanada"'. Ara ens podem enfron-
tar a un passatge especialment envitricollat de les &!cants -el tercer dels clue
deiem mes amunt-, on Tiresies afirma clue Dionis to una part dAres, i ho explica:
"peryue un exercit armat i arrenglerat la por I'omple estupor ahans no toqui la
llan4a; tamhe aquesta es una mania clue ve de Dionis" (302-6). D'aquest passatge
se n'han huscat algunes explicacions clue no semhlen pas especialment afortuna-
des. Per la nostra handa, nomes som capaoos d'entendre-ho d'una manera: si Dio-
nfs dissol CIS exercits amh la por (els exercits en general: enlloc no es diu clue
sigui, per exemple, I'enemic el qui s'espanta), el vers 302 nomes pot voter dir
clue to alguna cosy a fer en aquella activitat que Ares regeix, per6 Clue aquesta
cosa -s'explica tot seguit- es justament la contraria de la que practica Ares: espan-
tar CIS exercits i dispersar-los, en Hoc d'enadir-los per a la Iluita`S.

Tots CIS punts Clue tractem en ayuest apartat estan molt especialment imhricats
CIS uns amb CIS altres. Hem parlat mes o menus independentment de la pan, per6
ja se'ns esquitllava la caracteritzaciO de Dionis com a donador de riquesa, peryue
SOn dos conceptes clue van units, i tamhe la seva aversi(i gels fatics. De fet, calla
cop se'ns ftry mes dificil delimitar be. Dionis Aorta riquesa, ahundancia, fertilitat
i joia. N'hem vist exemples ja Cluan ressegufem la geografia mftica de les Racants.
No cal clue CIS repetim aquf: a tot arreu on Dionis passa hi ha ahundancia i rique-
sa; tot alto que ell estima es fertilitzant i nodridor. Arreu s'expressa ayuest poder
de Dionis -o millor dit aquesta realitat que Ii es inherent. Tart ell com les mena-
des poden fer rajar aigua, Ilet, vii mel de la terra (141-2, 704-11). Sahem per Tire-
sies que CIS homes tenen tots CIS hens a traves de Dionis (285), i el deu mateix
ens explica clue els heneficis del dionisisme son molts, tot i que els no iniciats
no poden coneixer-los (474). PcI que fa a la felicitat, ja Dodds ((id 72-5) reconeix
clue EuBat twv es una de les paraules clan de l'ohra. I s veritat, sens dubte, per611

en tot cas no ho es mes que µaxap, corn veurem tot seguit"'. Ja a 72-82 una ora-

9-+. Veure tanthe, p. ex., Aesch. Srrppl 681: Arcs cixoeos (o axaetc) i axi$aeic.
95. veure, sobre Ie.s perplexitats clue desvetlla el passatge i algunes possibles explicacions, que no semhlen,

deiem, especialment afortunades, les notes de DODDS i I. ROI'x. Ern-ipide les Bacchantes. Paris, I (intr.
text, tr.) 19'0; 11 (comm) 1972.

96. I com afirma Ch. SEGAL, op. cit., p. 209, encara que no ho expliqui gaire ni correctament, em sembla.
D'altra banda, que la felicitat es un terra clan a les Bac. ja ho afirma J. DE ROMILLY, "Le theme du hon-
heur dans les Bacchantes d'Euripide" RE(; '6, 1963, pp. 361-80 (p. 3'6). EI terra ha estat forca trtctat,
citarem esp. Lambe M. Mc. DONALD, Terms fir happiness in Euripides, lltpomnemata 5-4, Gottingen
1978, pp. 2S2-271; WINNINGTON-INGRAM, op cit.: H. ORANJE, Euripides' Bacchcre the plat and its rrtr-
dience, Leiden 1984, cap. VI, pp. 101-113. El concepte en general I'estudia C. DE HEER, .ilakar Enctai-
mon, Olbios, Eut1'ches, Amsterdam 1969, peril les sever analisis, pei que to at thrme gaxae sohretot, no
semblen especialment afortunades: la seva apreciacib dels contextos queda soviet limitada per ones lec-
tures massa estretes; en canvi, sOn molt utils les Ilistes que elabora at final del Ilihre, on es veu una dada
fonamental: la paraula es frequent a la tragedia i comedia, mentre que nomes la trobem un cop escadus-
ser a Iota la prosy historica i oratbria. No lie cregut necessari indicar en cada cas les meves discrepancies
amb aquests auters; algunes, tanmateix, sOn importants, ja que determinen la comprensi() global de
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ci6 fervorosa promet la felicitat als qui sapiguen les TV4-TCtf de Dionis i el servei-
xin; i, naturalment, les hacants s6n felices mentre hallen per a ell (165-7, cfr. 862-
6). Segons Tir^sies (280-5), Dionis detura les penes dels mortals, els d6na el

son, oblit dels mils, i os Punic remei per As fatics, cosy que repeteix el Core i
Cl missatger (--2-4), parlant d'aquest vi que Dionis porta al rostre (438) i que to
xa@Lc (53-1-S)- Finalment, limbo ara el futur de Cadme i Agave to un sentit espe-
cial en aquesta peca: haurien estat feli4os, explica I)ionIs, Si haguessin tingut senv
(1341-3), i aura son dissortats (esp. 1360-1, 1369).
Sobre aquest terra que ara estem desenvolupant hi ha un punt que conve discutir

pausadament perque tindra un interes especial en els tomhants futurs del dis-

curs. Tot comentant el primer esusim, Dodds (ad 72-'5) cita uns quints passat-

ges referents As misteris, (Jue S'expressen d'una manes molt semhlant a la d'Eu-

rfpides"'. Segueix amh altres paraules del passatge en questi6 i reconeix que TE-

Xerrl s'especialitza cada vegada rros ja en el segle V a designar els misteris, 666)S

fa referenda a un saber peculiar Clue nomos comparteixen els iniciats, i el 13Lo-

TaV aytourvety es pot referir al rrateix complex ritual que oferia una mesa de

felicitat especial a l'altre m6n. Ili podia haver afegit encara el oafoiS xal9ap toi-

ot('('. En canv-i, tot i que el passatge ofereix la felicitat a traves d'una experiencia

religiose, com els misteris, Dodds nega la relaci6 que hi pugui haver dient que

la que p1-()met Dionfs es per a aquest m6n. Mes endavant (ad 902-5) ho referma,

despres de reconeixer un altre ressO de les fbrnutles religioses com la clue city

dels misteris de Sabazi (I)em. de cor. 259), i d'haver identificat abans una altra

paraula especialment significative: avacpa'VELV (528-9)10". Enlloc de les Bacants,

doncs, no s'hi troharia cap referenca a les experiencies ultramundanes de I'ani-
ma. De fet es cert Clue Euripides no esmenta mai directament la questi6. Malgrat

tot, oS Si mes no curios clue arribin a sortir, concentrades en molt pocs versos,

cjuatre allusions almenvs a les experiencies tfpiques dels misteris i que en pu-

guem n-Ohar encara un pa-ell mes, sempre en els Cors, carregats de sentiment

religi6s dionisiac.

Fa una estona deiem que u xap no es menus clau a 1'ohra que rildafµcov. Pot-
ser encara ho es mes, perque esta sempre situada en Ilocs molt carregats de sfm-
hol i es una paraula mes especIfica que 1'altra. Al primer floc, ja a la parodos, es

Iubr;t En especial, no estic d'acurd -com espero que qucdi clar en I'exposicio que segueix- amh un
Euripides massa racionalista (ni massa irracionalista: totes dues cases s'han dit) ni, sobretot, amb la ironia
v el sarcasme i la conseuuncia, el pessimisme, que es trobarien a I'obra. Encara meet's amb un Euripides
quc "rec(ncix I)ionis, peril rodia- (\V'INNINGTON-INGRAM 1-9).

97 Vv 381 (d r. Pind_ fr. 248 SnM) i 423: de fet, tot aquest cant (3'0-432) es dedicat molt especialment a desen-
volupar aquests conceptes de la fertilitat i la felicitat. Els comentaris i les referencies paral'leles de Dodds
son importants. esp. el corn. general i Les notes a 3'0-2, 421-3 1 424-6.

98. Hh lkem 4480; Pind, fr. 13' SnM: Soph. fr. '53 N2; no son els unics. peril. que horn podria adduir: cfr.
tamhe Isocr 1V28; 1G. 11-1112 3661 = Peek 8'9 (cit. per BL RKERT G R. p. 289 i nn. 3'-8); Pind. fr. 131 SnM.

99. Sabre onto;, veure B1'RKE.RT v R, p. 2'0 i n. 13, H. N., p. 124 s. Sobre els xat4apµof, Artt. Pol. 1342b.
Tamhd Plat() Pedre, on la gavfa Jets xa+4aeµof i rrkrraf que proporcionen una ]wets a determinats
Jtwot (2-tide) correspon a la segona mena, la telestica, que pertanv a Dionis (2656). Plaid no semhla
parlar de I'altre m(in, perm certament cal posar-lo en relaci() arnh on dels threnoi de Pfndar (fr. 131a SnM:
)`votnov(0v rr1`riav). Sohre el 1LOVoS, infra p. 54 s.

100. (Jr. lG 111 '13; Kaihel Epigr. 950, lltmn. Orph. LXXIX 8, LIV 10 (C. ZIJDERVELDJR. Telete. Bitdrage tot
der kennis der religieuze termznologie in het Grieksch, pp. 99-100).
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la primera paraula de I'himne pr6piament slit (v. 71) i justament introctueix les

referencies misteriques clue veiem fa un moment. Aduesta parodos, com s'ha re-

conegut diverses vegades, esta farcida de simbologia religiosa fins al punt que

sembla modelada sobre un himne cultural"". La diferencia entre I'una i 1'altra no

es de punt de vista; si existeix es de gran: per a ser benaurat cal ser feli4 i, de

mes a mes, coneixer les TEXETUL dels deus. Ara he; qui s6n els tuxap£S? Basica-

ment, els deus i els morts102. Naturalment, tambe els heroic, almenvs alguns (I ICS.

Op. 170-173a), l'estatut dell goals s'acosta tan aviat at dels uns com .it dell altres,

perb que en tot cas son potencies ctOniques, tint pet culte que rehen com pet

que en general s'espera dells (cfr. Burkert G.R. 205-7). Es molt caracteristic, en

aquest sentit, que dell homes d'Ilesiode els unics anomenats aixi siguin els he-

rois i els de plata, v ox*6vtot per6 amb una certa Ztµrl. Es notable CI fet Clue

en la descripci6 d'aquesta edit surti tres cops Ia paraula. Les dues primeres vega-

des (136 i 138-9) designa CIS deus, precisament quan din que els homes en ques-

ti6 no els retien els honors deguts (Ttµi1, en el segon cas); la tercera (141) desig-

na els homes mateix. Es clar que aqui es juga anlh Ies paraules: ells, que d'alguna

manera s'oposen als deus, especificament µ&xaQES, ara tambe ho s6n. Sembla

hen be com si I lesiode hagues volgut dir aixil mateix que nosaltres ara: s("m µ(-

xapEs els dens que habiten l'Olimp i els UJTo)(*6vtot 1tvgTOC (fixem-nos com

101. Una analisi cn aquest sentit it FE.STUGIE'.KE, "La signification religieuse de Ia parodos des Bacchantes",

Eranos 54, 1956, pp. ?2-86 ( = 67ndes de religion grecque et bellenistique. Paris 19-2, pp 00-80), A partir

d'ara, quart traduim, µaxae scrti "henaurat" i Eubaigwv "felig"

102. GEKNET, Genie cit., p. 60. E. VEKMEI'LE, Aspects of death in eruh' Greek at and poen-r, Iicrkelev 19-9,

pp. '2-3 (sohre la procedencia egipcia del termo, peru, t'id. CHANTRAINE s.r): RODI IE. Psigtie, tr. cast..

Barcelona 19,3, vol. 1, 292 n, 8; GERNET, Antropologie cit., esp. pp. I2,-135. De referencies gregues, rid.

Hes. Op. 550. Aesch. Pers. 63-i; Ar. fr. 488 K; P1. Leg. 9-t,d; Aesch Cho 4-o (µaxct0E; X$ovtot, (Iue son els

deus suhterranis i els morts, especialment el pare); schol. At,. Eq I ISI; Hsq 6 TE$vrth ' puxaetoC' 6

vexe6;; cfr. tamhe Eur. Alc. 1002-4, on Alcestis es µaxatea, baiµwv i JtOTVta perquc ha Mort voluntaria-

ment pet sou martt i, per tant, serif invocada com it henefactora (un cas semhlant it la Niacaria de schol.

Ar. chat); I/h. Dem.. no es segur Clue, quan at very 303 din que la dea es Ilunv de tots els henaurats, es

refercixi unicament ills deus, Si son els marts, anomenats demetreioi a Atenes (Plot. de fac. orb_ hat 28)

i Demeter qui fan creixer les collites, En tot cas, es I'unic Iloc de I'hinine on ftaxaQE; no surf amh hoot,

lino amb Haute; (els altres Ilocs 325, 3-+5 ). Cs divertit tamhe de veure coin Aristutil, it I'ptb- .Vic.. malda

per for un us laic de la paraula, els prohlemes que aixi) It porta, i com juga amb µaxae i ei'baipawv per

esquivar-los. De fet, accepct (11016) clue es consideren henaurats els deus i els homes 0FtOT(XTOI. clue

s6n de let els herois (cfr. 1145a). Un intent per conciliar Ies dues postures, aprofitant-se do Sol('), es a

1100a. Primer es refereix a Sol(') utilitzant una paraula d'EVbetigwv: ,Aixi no haurem de considerar felic

ningu mentre visqui, sin() que caldra veure lit fi?- Al final de 1100.1 din el mateix, perm ;Unh µaxapii;rty

i amb una variacid: "... veure la fi i Ilavors considerar henaurat cadascu no perquc ho sigui Ilavors, sing')

perque ho ha estat abans...... En I'endemig ha harrejat Ies dues paraules, posant ja a la referenda a Sulu

el verh Baxaet^Ety: "Si no anomenem folic el Mort -i Sold no vol dir aixu, Sill() que Ilavors es podria

refiadament considerar benaurat un home, perquc' ja esta exempt de mall i de dissorts_.". El filusof ha

harrejat dues creences tradicionals it It cle negar-les totes dues: A ell It interessa demostrar que la felicitat

es una activitat (eveeYEta) i que es pot atenver en vida (si no for aixi, rota la seva etica se it aniria a I'aigua.

perque Es hasada en la consecuci6 de la felicitat: ja Kant ho sahia, aixu, i It ho va retreure)- Ina creenta

tradicional din (Inc la felicitat d'un home nomes es pot jutjar al final de Ia vida, quart se la pot veure rota

sencera, perque no se sap Mai Ies dissorts que pot portar el futur Ina altra de diferent anomena el Mort

"henaurat" 1 gdxae o µaxapto; o gaxaeiTYI;), pet simple fet de ser more Es una daquelles expressions

tradicionals que tenon l'arrel en creences molt profundes i antigues. A Aristutil lit una It I'altra no It con-

venen; la primera perque la felicitat ha de poder-se aconseguir en vida; la segona perque ha de consi.Sttr

en unit activitat. Tanmateix, at final d'aquest discurs, clue ahrac'a tot et cap. X, es ven ohligat it admetre

"anomenarem henaurats entre els vius aquells que posseeixen i posseiran Ies cores que hem (lit (Lund

virtut perfecta i hens externs) -henaurats en Cant que homes" (cosa clue vol dir "en la mesura que els

homes ho poden ser"; cfr. tambe E7b. End 1 40 .
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aquestes dues paraules emholcallen curosament I'altra) Clue tenen TLµrl. Certa-

ment, S'oposen els tins amh els altres en tots els aspectes, pert) en aquest , nomes

en ,quest, no. De tota manera, en ,quest terreny mes que enlloc no conve limi-

tar-se en Ies citacions perque Cs troben harrejades concepcions diferents clue de

vegades s'enfronten plenament i de vegades nomes son variacions de detail. En

el primer cas es troha la imatge dell marts a I'I lades com a ombres, sense ale
vital i tirant a dissortats -on les animes, malgrat tot, freturen per arrihar quan no

hall rebut Ies exC(Iuies degudes (H. XXIII 71-4, Od. XI 72-80). De tota manera, la
idea Ili a I Iomer no es mante semprell)j. En tot cas, cone diu Rurkert mateix (G.R.
19'), Cl ritual ens parla d'una cOncepci6 tota diferent i es trohen moltes referen-
cies a tiny certa intervenci6 dell marts en els afers humans, taut en sentit negatiu

-reclamant venjan4a, per exemple (Aesch. Cho. 324-31 )-, com positiu -dell
nu)rts en venen els aliments""-. Deiem tamhe que, tot i mantenir una idea molt
similar, hi ha tradicions que varien. Per exemple, hem vist que els homes de
I'Edat d'Or no son especificament denominats taxaprS per Hesiode, pero en
canvi normalment ho stn consideratsur

Reprenguem ara Euripides. La paraula torna a v 378, on deu referir-se als deus,
tot i que no ho especifica: Homes din que Dionis es el daimon primer dell henau-
rats. Despres (530) ho es Dirce (toTvta A(exa, 520), filla dAquelous10t', perque
ella la primera va banvar Dionis acahat de neixer i Ii va ser revelat el nomen sa-
Crzim del deu en una mena de primera iniciaci6 (519-29)10-. En el mateix Cor ho
es Pieria (565), perquC la venera Dionis i all, hi celebrara els seus rituals amh
Ies hacants. La utilitraci6 del verb corresponent a 910-11 es mes ambigua, mes
general: es tracta, certament, d'una sentencia forma Comuna: per a qui la Vida es
felim, calla dia Ii considero henaurat. Ara he, hauriem de veure qui es felim a

103. Or Iit RKERI'(; R 190-8, e.sp n. 11 Socrates -o Plato- ja ni tan sols no la tenen en consideracio quan
esmenten Ics cities creences Clue circulen sohre I altre min (Apo'. 40C-41C): o he horn es transforma en
no-res, sense cap mena de sensaci6, o he -i aixo Os el que se sot dir- es va en un altre floc on es conserva
plenament corn a minim la Intel ligcncia i on s'cs feli4 i fins i tot ja immortal. Cfr. Lambe Artt. Eth. Nic. I
11 (1101a): crcurc Clue res no afecta cis marts dels amics i descendents scmhla massy contrari a I'opini6
comma.

10-i. l lippocr. Vict. IV 92; veure I)ARAKI op. cit., cap. 11, all. "Pluton le riche", i BITKERT G. R. IV 3 "Olimpian
and Chthonic" I GERNET AntropoloAie, p. 53 n. 1-7

105. (,Ir. GERNETAntropologie 11 2, esp. pp. 12'-135, on cs veu hen clar el parallel entre Pais del Sol, Pais
dell Xlorts, ]Iles de's Benaurat.s (esp. pp. 131, 134, aquest darrer Iloc a proposit de la Taula del Sol (I'Ildt.
III I8). Tamhe remarca aquest ',tutor I'existencia d'una dohle tradicio: la "homerica" sohre I'llades, d'una
handa, I la nocio dels morts feliSos de I'altra, i el let clue la segona no deu ser men's antiga Clue la primera
(p. 130 n. 5-i).

100 %'cure el que diem sohre aquest rill a I'apartat 2, supra.
10, 'i'amhi son intere.ss:utts Ies histories rnitiques on aparcix: I^s dona de l.icus (cfr. Licurg) i venera particu-

larment Dionis (Paus. IX 176); tc presonera Antiope, mare d'Amfio (una mena de mag amh la lira. com
ara Ortcu: Paul IX 5, '-8; I-, ,) i Zetus, constructors de Ies muralles de Tehes quan no ho es Cadme (clue
tamhe to Ies seves hahilitats amh la lira: Nonnus 1 488 ss.): els va tenir a Eleuteres, vora el santuari de
Dionis (Pans. 138, 8-9). El pare dell dos nois es Zeus, que es va unir a Antiope en forma de satir Les
cadenes (]tie la Iliguen Ii ctuen totes soles de Ies mans i ella pot fugir. Els fills no la reconeixen i la tornen
a I)irce; quan s'adonen de Terror, tornen a recuperar-la i maten Licus i Dirce (ella arrossegada i esqueixa-
da per tin hrau). Finalment, 1)ionis, enfadat per aquesta mort, enfolleix Antiope que fuig errant per Gre-
cia; Focus la troba, la guareix i s'hi casa, Despres, un oracle de Bacis, segons el van interpretar els de
Titorea, deia Clue tindrien bona collita si feien lihacions damunt la terra del tunwl dAmfiu i Zetus trans-
portada a la tomba d'aquest Focus (i d'Antiope, Clue eren enterrats junts, encara Clue (oracle no ho esmcn-
ta). Si mes no, el come es farcit d'elements dionisiacs.
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1'obra. Ho es Arabia (16), corn ja hem vist, una terra prow connotada pel seu carac-
ter solar i per on, a mes, ha passat Dionis. I Io es el Lidias (571)71)(), inillor (fit, ell
clue es fertilitzador i pare (Jolla la felicitat als mortals, coin Dionis. Ho )s el qui
defuig la inaltempsada i arriha a port i el qui supera cis fatics (902-5); o sigui les
hacants clue celebren Baccus en cors de tota la nit, havent defugit la cacera i les
trampes clue els paraven i havent superat els fatics10", en arrihar a una d'aquelles
epriµiar, desertes nomos ('homes, tan dionisia(I ues. A 1232 no ho es Agave, o,
mes exactament, no ho es la visit) que to clVIla Cadme, ja sense ('especial sensihi-
litat que Ii donava el dell ")9, per) si des del seu propi punt de vista ( 1258), encara
integrat en la realitat dionisiaca10. Finalment, Dionis explica que cis protagonis-
tes del drama haurien estat felicos si haguessin estat assenvats'tt i Si haguessin
acceptat Dionis. D'aquesta manera es clar que qui td una Vida feli4 es henaurat,
perque Dionis odia clui no S'ocupa de passar una Vida rvaiCUV't' de Ilia i de nit
(424-6), i per aixo d6na a tothom el plaer del vi i una Vida sense penes. Perque
de let la felicitat no es una Cie qualsevol, sin() una de molt especial Clue consisteix
a celehrar Dionis. En realitat, os el mateix que ens havia dit el Cor, flies concen-
trat, nomes entrar: "Benaurat el feli4 clue coneix les iniciacions dels dens, mena
una vida sagrada... i serveix Dionis"113.

Continuem ara amb µaxap. ja hem notat alguna amhiguitat en el concepte de
felicitat, segons Si ho deien uns personatges o uns altres. Ara se'ns expressa amh
la benauranca d'una manera mes pungent, perque segons Agave, Penteu, ja niort,
ho es (1171); ella mateixa tamhe (1180), i finalment Cadme (1242-3). 0 sigui, jus-
tament els personatges clue aparentment son els mes dissortats de tots -coin d'al-
tra Banda ells mateixos diuen, especialment a 1360-1 i 1369-70-. Qui to rao,
doncs? 0, si pensem en Agave, clean to rao? Segurament tothom. Ja hem vist clue
en el m6n dionisiac tot es confon amb tot, i qui coneix i practica cis rituals es
henaurat. Tamhe sabem clue tot hi pot ser ohjecte d'esquarteramelit, homes, ani-
mals, plantes i el deu mateix. Seria absurd dir clue Dionis es dissortat i una de
les cores clue sempre han impressionat mes es aquella mena d'identificacio entre
el celebrant i el deu.que Cl dionisisme sembla propiciar, en tots cis sentits. Dio-
nis d6na follia i ell mateix es tafvO tEvoc, coin les menades. De fet son aquestes
menades clue esquarteren Penteu rota els efectes de la follia; aquestes menades
naturalment henaurades perque la seva follia no es coin les altres: es divinatta; 0,
mes ben dit, si que es coin les altres: a tot arreu deu haver pa.sat clue la hogeria

108. Sembla fins i tot impossible clue Cl tp6yp (868) i el gox$ot5 (8'3) no trobin un ress6 a Ikvye (903) iel µ6xt4wv (904).
109. v'eure el que en diem mes avail a propbsit del novoC.
110. Em costa de compartir la fe en una unica realitat real, diguem-ho aixi, clue demostren alguns comenta-

dors, sobretot en una obra com aquesta, on uns personatges tan aparentment dissortats al final, acabaran
per ser comptats entre els benaurats olimpics. De seguida tornarem en aquest punt.

111. W. 1341-3 (cfr. 1002-3); i la felicitat ds on do dionisiac (lid. nota Dodds).
112. Sobre la forca de la paraula, DODDS ad loc.
113. Cfr. J. ROUX, op. cit., II 268, comm. a '2-87 que, perb, ohlida la primera condici6, ser ja felic. Probable-

ment to rah WINNINGTON-INGRA.Ar (op. cit., p. 140) quail diu clue I'eudaimonia en aquesta obra consis-
teix en una "right relationship to a divine power".

114. Tot un capitol del Ilibre de Jeanmaire es diu "La manic divine": cfr. tambe BURKERT G. R. 80 i PI. Fedre
244d.
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hagi estat vista corn un toc de deu, Corn u senval especial seu amh que marca
un individu 0 1111a col-lectivitat. Aix() mateixx passa amh la idiotesa15: nomes cal
pensar (1U volen dir paraules com "henaventurat" o "heneit". Ttrnhe en grec,
corn pot suggerir la seva connexio etimologica amh t vos, la µavia es una ex-
periencia Cie poder mental intensificat (13urkert G. R. 162, 110). Cadme, si mes
no, seat efectivament un dels henaurats ( 1338-9), com sahia ja Pindar (01. 1170-
8), de manera que l'afirmacio d'Agave, feta en el furor dionisiac, es tota una pro-
fecia. De let, ella mateixa, tint coin les sever germanes, son, coin diu Hesiode
(iIx'ol^. 968, 9'5-8) "sernhlants als dens". Llastima que hagirn perdut el desti
d'Aga e tal corn sortia a la tragedia (aixi coin el de les rester de Penteu); en tot
car, Euripides li feia compartir I'exili amh les seves germanes (Jr. 1352-3, 1372-3,
1381-2) Ino i Autonoe. Coneixern la sort millorada de la primera (Pind. 01. 11 28-
30), que arriha a ser una divinitat marina. De I'altra, a part que pel seu fill Acteo
torna a estar irnplicada en una histbria d'esquarterament, si he vinculat a Artemis,
no en sahem gran cosa mes; de tota manera, el simple fet que a la Megaride en-
cara en ^poca Cie Pausanies se n'ensenvds la tornha (Paul. 144,5) ens parla d'algu-
na irnportauncia en el culte, sohretot si hi afegim que Euripides dona entenent
que les tres germanes son els prototipus mitics Cie les conductores dels tres thia-
soi a'I'ehes'" i que de fet, ja segons Hesiode, tart Agave com Aut()noe son, a mes
de filler Cie Cadrne, tarnhe Nereides, i per tart companves d'Ino"
Te algun sentit, dir que tot aiVo es contradictori? eEs pot afirmar que Euripides
esta jugant ironicament amh les paraules i les situacions quan fa que Agave s'au-
toanomeni "henaurada" i que apliqui el mateix adjectiu al seu fill i al seu pare?
Repetim que les Bacants no es pot entendre com una obra laica feta d'ironies.
Ja hem vist en un altre moment que els intercanvis entre Dionis i Penteu, que es
llancen rnutuament els epitets "fern" i "presa", no son purament ironics sin6 que
porter una altra mena de significat. Euripides posa en escena un mite, no una
okra literaria producte de la seva particular imaginaci6. El merit literari hi es, na-
turalment: potser es tracta d'una de les ohres rues colpidores de Iota la literatura
grega. Tunhe es cert que esta tota constru-ida amb un rigor admirable sohre res-
ponsions i capgiraments constants. Pero Euripides no s'inventa res, com anem
veient: esta comhinant una okra purament dionisiaca on cada paraula to el seu
sentit i el seu lloc i no es indiferent, ni tampoc un simple recurs dramatic, que
pugui dualificar de la mateixa manera personatges i situacions aparentment con-
tradictoris, 0 (1ue fins i tot pugui anomenar de maneres oposades el mateix per-
sonatge. Plantejat tot aix() en un altre context, es veuria d'una hora llunv que no
hi ha contradiccio que valgui ni literatura. La mitologia es plena de personages

115 (due nortnalment s'hi confon: rid. FOt'CALLT Histoire de la folie a Page classique, Paris 1972', esp. p.
2-'I ss., i pensar, p. ex., en la tradicioi de traduir Stultitiae Taus o M(j)pia; eyxcoµtov per "Elogi de la fo-
Ilia-.

110. hat 680-82, veure DODDS ad loc. (.'fr. tambe 1180, on Agave diu: -Sere anonienada (es a dir, sere cele-
hrada a,m I) taxatpa en els $iaoot": sembla hen he Ia institucW) d'un ritual, coca que no es pas infre-
quent a la I'ragedia. No sahem gairehe res dell thiasoi de Tehes. nomes que existien, pero aquest mite
explica Iaition del ritual, i per tans Agave devia ser-hi invocada d'alguna manera: gairehd ens veiem amh
cor d'assegurar que devia ser-ho amh el titol que ella es dOna aqui.

117 iheog 2,17 258; a Homer ll. XVIII 41 ho es Agave.
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alhora dissortat i felicos. Es podria dir clue en la dissort pregonissima i exagera-

da hi ha la rao de la seva benauranca -sense clue aixo vulguir dir clue calgui en-

tendre'ls com a models de cap mena de moral. [In cas ben sabut es el d'Edip, el

mes dissortat de tots els mortals, potser, clue acaba com a benefactor i vivint la

seva mort a l'illa dels benaurats. Pero el mes flagrant, el mes paradigmatic, es un

de no tan conegut: el d'aquell tai Macareu, sacerdot de Dionis a Mitilene, clue,

segons explica Elia (VH. XIII 2) to una historia realment esfereidora: un dels sous

fills sacrifica l'altre; la seva Bona mata el sacrificador, i finalment ell la mata a Ola

d'un cop de tirs, tot plegat durant les trieterides en honor del deu118. Es ir6nic,

el nom del personatge? 0, dit d'una altra manera, des pot dir clue l'oposicio entre

el nom i les accions preten de remarcar dramaticament alguna tragedia? Semhla

gairebe absurd, en aquest cas, i en el de les Bacants, per molt clue estigui integral

efectivament en una tragedia, no ho hem d'interpretar pas diferentment. Ayues-

tes figures mitiques clue posa en escena Euripides estan concebudes del tot per

a ayuest final, clue representa la seva culminacio i els dona sentit. Si son µaxa-

prg es perque han participat, com a sacrificadors i corn a victimes, en el sacrifici

dionisiac .
Reprenguem ara el nostre discurs un tros nles amunt. ^Es pot dir, mirant els per-

sonatges del mite, clue la felicitat oferta per Dionis es 6nicament per a ayuest

ruin, ara i ayui? Que tambe es per ara i ayui no cal dubtar-ho, pert nomes? Ha

estat notat ja clue el Dionis de les Bacants es molt especialment definit per la

seva capacitat de conferir un "easy power" (Dodds ad 66-7; rid. tambe 19-4) als

qui celebren el seu culte, mes particularment clue cap altre deu. Euripides es

prep molter molesties per rernarcar aquest fet, clue ara podem repassar en detail:

les Bacants fan per a Dionis un novov T SUV xaµaTOV T'EVxaµaTOV (66-7); Cad-

me no es cansa rnai de colpejar el terra amb els tirs (18'); Tiresies diu clue el deu

els dura sense fatiga (194) i mes lard clue no hi ha altre rernei clue ell per als

1L6vot (283)1'0; Dionis explica clue ell mateix s'ha salvat facilinent avEV Jtovov

(614), mentre que Penteu i els seus volien apagar el foc del palau tat1v Jtovcov

i clue aixo els era una fatiga (µo)(iov: 626); poc despres, Penteu, de cansannt,

deixa anar 1'espasa en veure que no pot arreplegar Dionis (634-5). Les menades

s'ocupen en "trehalls plaents" (1053) i tenen una facilitat (FV[tde ta) divina. En

canvi, Cadme, un cop ja ha perdut 1'efecte del poder dionisiac clue hem obselvat,

ja necessita 1'esfor4 (lox*(7wv, 1218) per trobar els disiecta membra de Penteu.

Tambe es curios clue just Yuan Agave comen4a a tornar a la normalitat Lill ClelS

118. Altres histories el presentee unint-se a la seva germana Canace I despres suicid:mt-se. Daltra handa intro-
dueix la vida civilitzada a Lesbos. El seu nom oscil la entre NOcar i Macareu, clue les tradicions confonen,

i que deu correspondre a la doble condicio del personatge, henaurat i donador de benauranSa.

119. De fet, es clar que Euripides aprofita per als seus interessos dramatics les caracterfstiques del mite; pet-6

no inventa ni tergiversa res, rind clue se cenyeix estrictament a la historia. La mateixa idea de la dissort

mes profunda scguida de la sort mds envejable ds la clue presideix el relat que fa Pindar (Ol 11 19-30)

del desti de Scmele i Ino. D'altra handa, els elements clue hem exposat abans de la historia de Dirce

(supra n. 10? i el text) ens permetrien de construir un discurs semblant al de Macareu. Encara mes: la

comparacio entre les dues histories ens ve a dir el mateix que Euripides i que el doble nom de Macareu:

rant es benaurat el sacrificador corn la victima pea fet mateix de participar en el sacrifici dionisiac. Tant

es benaurat Dionis com els seus "oponents" cone els seus "seguidors", per la mateixa rah.

120. Cfr. la Xuotnbvwv tr?rtav de Pind. fr. 131a SnM, i PL Fedre 244 de (supra, n. 99).
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primers versos Clue el seu pare li dirigeix, just ahans que s'adoni del Clue ha fet,
Boni a entendre que ara ja necessita esfor4 (tax*og, 1279).
Gairehe no caldria que ens estenguessim gaire en aquest punt, despres del trac-

tament tan complet que n'ha donat M. Daraki171, Si no fos que aquest sera, tamhe

per a nosaltres, un tema crucial. Euripides no s'ha inventat res, tampoc ara. Diu

i repeteix clue Dionis Aorta ahundancia i riquesa de totes menes, i encara mes

Clue porta felicitat, una felicitat, aixO si, amarada de religio, Clue ens evoca la pre-

sencia del deu tart en aquest man corn en el mes enlla, que ens torna a parlor

de la seva presencia constant aqui i alla -coca que marca una certa igualtat entre

els dos coons-, de la seva capacitat per aixecar harreres i propiciar una harreja

sempre enriquidora, necessaria. En el diorusisme, la mort no s'oposa a la villa,

totes dues no s'exclouen, lino que es complementen, es comporten l'una a 1'al-

tra122. La relacio de Dionis amh els morts es hen test imoniada i el terra ha estat
for4a tractat. Alguns autors Phan registrada no sense una certa sorpresa i d'altres
l'han aprofitada justarnent con un element essential en la seva visit) del dionisis-
me. Ara, un cop constatat el let -i les dales ja son aclaparadores-, semhla Clue
nomes es pot adoptar aquesta segona postura. Conve tamhe tenir present, en ter-
mes generals, que Si Dionis, corn ja ha estat lit i hem repent aqui, represents la
figura Cie l'altre, que ve de fora i cal instal-lar al hell mig del dins temporalment,
aquest defora per excel-16ncia es I'altre coon, el mes enlla12i.

Corn Clue -diem- el terra ha estat for4a estudiat, aqui mirarem de fer-ne un re-

sum i d'afegir-hi algunes lades enfocant-lo per un altre hiaix. En realitat, A16 Clue
importa no es tint la relacio de Dionis amh els morts corn la relacio amh els vius

a traves dels morts; o, minor dit, la relacio dels vius amh els marts a travel de
Dionis. I aquest vincle to clues cares, totes dues molt practidues: d'una handa, hi

ha ally Clue horn espera dels marts, del poder dell marts, gracies a una idea de
reciprocitat. Duna altra, les esperances d'un futur millor per quan un mateix si-
gui mort. Duna handa, doncs, una mena d'intercanvi que permet la vida en
aquest coon: tal corn Ies lihacions penetren la terra, els marts faran pujar cores
hones'''. Esquil ho diu hen clar: el clue es nomos de dir quan es fa una lihacio

121 DARAKI, op (it. cap- 11, esp pp on parteix de les consideracions Lie )EAs\IAIRE (URonlsos cit, IT
2--33) sohre el terra, per corregir-lo en part i construir una oposici6 entre el pages hesiodic i el dioni-
siac. De iota manera, cal tenir en compte Clue es tracta de dos aspectes d'una mateixa realitat, la relacio
de I'home amh la terra. Al cap i la fi. tots dos pagesos s6n un de sol, i un Clue sap perfectament Clue a
part de polar-hi el seu trehall s'ha de propiciar els deus i els morts. Clue son els qui Posen Ies conditions
perque li fructifiqui, i sap Lambe totes Ies feines Clue ha de fer, encara que nesiode no Ies digui Segueix
essent cert, perm, que Iiesiode es mire la Cosa d'una manera forSa unilateral i passa per alt algunes feines
importants, corn remarca Daraki, que deuen ser les de connotations mes especificarnent dionisiaques
(trepitjar el raim, que a Ies pintures vasculars es la feina que Bolen fer els satirs).

122, Ytd DARAKI, op cit., p. 16-i ss ; tamhe BI'RKERT if N, p. 261.
123. Potser no seria impossible de reduir tots els "defores' a aquest, en ultima instancia. Es curios que a les

imatges del man mes primitives nomes hi sol haver, fora de les propies fronteres, un seguit de paisos
fahulosos, a troves dell quals sovint es pot accedir a I'altre man, corn fan plisses 0 I leracles D'altra Ban-
da, aquests paisos pollen ser descrits corn el mes enlla (cfr. GERNET Antropologie, p. 12' ss., on es pot
trohar corn a minim una referencia aparentmentgeogrOfica els chops). Un bon exemple d'aquesta reduc-
ci6 es pot trohar a 1'explicacio que dona Bi'RKERT a I'apartat "Carians or Keres"" de I'H. a'. encara que ell
mateix no arriba a plantejar la giiesti6. En tot cas, el tema es complexissim (veure mes avail per una aplt-
cacio a Dionis).

124. Cfr Bt'RKERT G- R. pp 194-5 i Ar. fr. 322 K-A.
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als marts es Clue ho tornin igual als qui ho envien, clue ho tornin en hens (Cbo.

93-5; cfr. tanlhe Eur. lleraclid. 140-3). Acluesta comunicacit) entre vius i morts es

essencial. Ili ha una identificaci6 entre morts i sement (tots dos s'enterren; es

planten granes a les tombes: Cic. de leg. 1125,63) i Dionis sovint presideix acluest

complex, o almenvs algun dell sews aspectes125: torna a la Ilum les animes dels

marts''" i porta tots els hens (com es diu sovint a les Rac(intc, i tamhe a I lermip,

fr. 63 K-A). Es clar clue es tracta Cie dos fets parallels. Pero la cosa es pat expressar

tamhe d'altres maneres: les ofrenes als morts, clue son per convocar-los o per Cie-

manar-los algun favor, es fan amh Ilet, vi i mel sempre, normalment tamhe ai-

gua12' Ara he; justament ayuests productes son els clue Dionis fa rajar espontania-

ment o les hacants•poden fer hrollar directament de la terra names Clue gratin

una mica (Roc. 704-11). La conlunicaci6 amh els marts va sempre en tots dos sen-

tits, i Dionis hi presideix, fins adui sohre el de tornada. Pero el paper de les serps

repradueix Cl mateix esduema, ara en l'altre sentit: Ies menades nodreixen les

serps, clue son el Clue son, serps, a part d'una representaci6 del Cleo mateix; per()

aquests animals nlantenen una relaci6 especial issima amh els deus suhterranis i

amh els morts, de yui, en realitat, poden ser una encarnaci6' 2s. Les nodreixen,

ara no alletant-les, corn fan amh els cervatells i els cadells Cie llop (R(ic. 699--'02),
sin) deixant-los Ilepar la sang de les victimes ('67-8), perdue les serps es nodrei-

xen de sang, com pollen fer tamhe els mortsl". Scmhla clan Clue tamhe aquest

aliment va dirigit seta terra, va dirigit a nodrir els marts. Les menades represen-

ten aquesta potencia nodridora due es troha en el centre de l'intercanvi dioni-

siac, fan com d'intermediaries, gracies a la possessi6 del deu, entre els marts, due

donen la fertilitat, i els vius clue la rehen havent-se-la propiciat. Llet, vi, mel, aigua,

igualment due la panspermia de les XUT@Ot, son representaci6 de "tots els hens",

de due els niorts es nodreixen (Luc. LHCt. 9) i due tornaran amh escreix a traves

de Dionis. Aixi dancs, el fet clue ell faci brollar espontaniament ayuests produc-

tes no es mes Clue una imatge clue resurneix acluesta seva funci6 de Plotitodotac,

recollint tots els sentits i totes les connotacions de la paraula (on, gairehe no cal-

dria dir-ho, es troha el nom del senvor dels inferns).

Pero la cosa va mes enlla -o potser names es una altra manera de dir-ho: aques-

tes fonts especialissimes de Ilet, mel i vi rages tamhe regularment en Cl m6n dell

henaurats i en les afiguracions de l'Edat d'Or. Aixo ha de voler dir due Ia funci6

de les menades -o sigui, del culte dionisiac- es instal'lar ayui acluests paradises,

125. E.s ben clar Clue no es tracta d'una activitat excIusivament seva; fins i tot hi ha altres divinitats, com Deme-

ter, Clue semhlen poder representar de manera mes emblem3tica Cl cunjunt. Pero tamhe es clar Clue Dio-

nis hi ds present i Clue condueix, per dir-ho aixi, una determinada manera d'enfucar la questi(). Corr es

sahut, sovint comparteix els seas ambits d'actuaci6 amh altres divinitats, per() sempre hi actua d'una ma-

nera molt personal, que l'identifica. En el terra que tractern, si mes no, sembla possible d'aIllar aquesta

seva manera de fer. Aixo intentarem ara.

126. A les Antcstcries, i cfr. Eur. fr. 912, 9 N; tambd lies. fr 395 N1-VC (= sch. East. ieh Iv 481).

127. De vegades, a mes, ohi i flors. Llet, vii mel Eur. Or 114-16; amb aigua, de mes a mes: Od. X 519-22 i XI

24-28, Eur. if idur 159-66; afegint-hi encara Hors: Aesch. Pers. 610-18.

128. Cfr. J. I IARRISON op cit., pp. 268-'0; BI'RKERT G R 30, 195 (amh altres referencies a n. 30); DARAKI

op, cit, p. 51 ss.; en general, KUSTER Die Schlange in der griechischen Knit and Religion, Giehen 1913.

129. Sohre Ies serps, dr. Ar. Eq 208. Sobre la aiµaxovpia dels marts, BI'RKERT G R 60 i 19.4 n. 42 (Find. 01.

190, Plut. Aristid- 21, Eur. Hec. 563); cfr. tambd H. N. 51, 57 96.
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gracies al sea paper Cie mitjanceres amh ell marts. Ara be; Dionis sot polar una

condici6: cal fugir Cie] man civic i ordenat cap a la muntanva -aquelles Epriµfat

feracissimes, refine dels animals i les plantes silvestres, per on tresquen les mena-

des-, o he introduir-ne el Clesordre, la manna de lleis, la harreja, al cor mateix de

la ciutat (d'una manera una mica il-11s)ria, es clar, normativitzada, com qualsevol

ritual; pero efectiva, aixo si, almenvs en el pla de la representaci6 simbolica).

QuC vol dir, aquesta condici6? De fet, hi ha dues possibilitats: o be es efectiva-

ment una condici6 i Ilavors voldria dir que Dionis quan ve, amh la seva mascara

o mirant de cara'i", i les animes quan arriben o envien ell seas presents han de

trt )har un ambient propici, un terrenv propi; o he, la segona possihilitat, son Dio-

nis o les animes, quan arriben, ell qui porten amh ells aquest ambient propi. En

tots dos casos, pero, anem a parar alla mateix: aquell desordre, aquella harreja

ferestega, s6n consuhstancials amh Dionis i amh les animes. Fa una estona Ilan4a-

vem una suggerencia preguntat-nos si no seria possible de reduir a un de sol tots

CIS defores. Potser es una manera una mica violenta de dir-ho, una mica abrupta,

Si he no impossihle: segons Euripides (I.T 179-85), per exemple, ell cants bar-
hars son ell que agraden nies ,its marts i els que Hades fa vibrar. Tanmateix, el
dionisisme semhla permetre-ho especialment: tots ell defores que senvoreja Dio-
nisli' s'equivalen estrictament. Eis paIsos d'on ve son l'estranger, son barhars,
pero tamhe son indrets utopics sense emplacament real i amh caracteristiques
d'Fdat d'Or o de m6n dell henaurats132, quan no es explicitament i'altre m6n,
Corn a la Iiacuna Alcionia. Li felicitat i la fertilitat que procura son les que venen
dell marts. La muntanva salvatge on van les m6-lades -que S'equival amb el de-
sordre i la que s'instal-len a ciutat- es tambe un pals dels henaurats on
tot ve donat perque si, per generositat simplement de la mare Natura, de Dionis
o dels marts, i es tambe el temps anterior a la ciutat i fins i tot a l'home tal com
ha de ser ara, rota I'ordre de Zeus, el temps del Diluvi, que es fa parallel de la
horratxera institucionalitzada13i. Les menades, que es trohen en el centre del ri-
tual dionisiac, nodreixen ell animals simplement salvatges, i nodreixen les serps,
que son tota una altra cosa.
La segona cara que esmentavem mes amunt, les esperances post mortem, es tro-
hen principalment, potser unicament, als misteris. La importancia de Dionis en
aquestes creences religioses calla dia semhla mes hen clarificada13,. Pei que fa a

130 t Ctr CARPENTER, Dionisian imager, in archaic Greek art, Oxford 1986, pp. 10-11: d una handa, la posiciu
de cursa al Vas Francois recorda ('habitual de les Gorgones, clue tamhe miren de Cara (rid. J. P. VERNANT
- F. FRONTISI-DUCRO1'X, "Figures du masque en Grece ancienne", dins hlt7he et Tragedie cit., 11 pp. 25-
43, I P. VERNANT La m ort thins tes t'enx, cap. 7). D'altra handa, la mena de harba semhla indicar "a wild
and uncivilised dimension of the god".

131 Sohre acluest punt, a part del clue ja hem dit previament en el trehall, sun fonamentals els Ilibres de MAS-
SENZIO ICultura e nisi) on ALL tots els variats defores clue Dionis representa, i el de DARAKI (DionP-
sos) que se centra sohretot en el que tambe aqui ens ha semhlat mes essencial: el de la mort, que Massen-
zio potser deixa una mica massa de handa.

132 supra 2 "Geograltes mitiques".

133 lnpra 3 "Dionis i la ciutat"

I i+ V'eure, per a una exposiciu de conjunt i hihliografia, els caps. corresponents de la G R. de Burkert, pp.
290-295 Tambe H. LLOYDJONES. " Pindar and the after-life", Entretiens 1/ardt 31, Ginehra 1985, pp. 245-
283, esp. 263-5. De la 01 II, si ens interessa el paper de Dionis en les creences de vida ultramundana, es
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Eleusis, la presencia del deu es Lambe incontestable, ja135. Pert) normalment es
creu clue la seva introduccio en aquest ritual es nles aviat tardana, hasicament per-
que el nom de Iaccos no es test inu)niat fins relativament tarsi. Is possible clue
sigui aixi, i llavors quadraria he amb la imatge que se soles fer els estudiosos del
culte dionisiac, segons la qual Cl deu hauria anat ocupant positions en cultes que
li eren mes o menus afins. Mes aviat tendim a no veure-ho d'aquesta manera,
pero ara mateix no ens interessa tint 1'antiguitat de Dionis o, mes exactament,
de la seva presencia a determinats cultes, com justament la proxinlitat entre com-
plexos rituals aparentment diferents. El cas es que si examinen l'llimne Elomeric
a Demeter hi trobem nombrosos elements dun vocahulari -clue es naturalment
un vocahulari "tecnic"- molt evocador136, encara que s'hi especifiqui 1'a1TS61C a
del vi: al capdavall, sabem del cert clue Dionis arriba a ser-hi un element impor-
tant, la qual cosy no devia implicar pas cap canvi d'actitud dels misteris envers
aquesta beguda.

Hi ha el terra de la rialla, el de les flors13T Particularitzant mes, hi surt el safra (v.
6), una planta especificament dionisiaca, de manera que 13 tunica xE)oxcu-og
identifica el deu131. El rapte to floc a la plana de Nisa (17); Demeter esta enfollida
(44) i es colnporta com una mCnade (385-6); tambe les filler de Metanira s6n ca-
racteritzades com a bacants: tres(Iuen pels prats com cervols o vedells i les cabe-
lleres les tenon com safra (174-8)13). Iii ha les torxes (buIb(Xg) que deu Demeter
(48, 61) i que no falter mai tampoc en el ritual dionisiacl0. Demeter es
weTlcpopo; (54, 192, 492), peri) les Hores son divinitats molt especialment rela-

cionades amh Dionis141. Quan Persefime es raptada, crida, amh un yerh hen signi-

ficatiu: i,ax€iv (20, 81). Demeter es desfigura el rostre (94), per tal que no la re-

hot tenir en compte encara un altre let. els principals exemples yue ddna Pfndar de sort millorada des-

prds del traspas pertanyen a la fa nilia de Cadme, i, per rant, de Dionis: Sefele, Ino, el mateix Cadme.

Tambd Pelee i Aquil-les, tots dos gracies a Tetis, la principal de Ies Nereides i encara mes capa\ de trans-

formar-se que nionis; pero tamhd en aquests casos el ddu hi deu tenir una ohscura participacid, si ds ell

qui ddna a la mare la copa on es dipositaran els ossos d'Aquil'les, purser en record de la sera estada al

fans del mar quan fugia de Licurg, que no deixa de fer pensar en el hang dell iniciands a Eleusis, i que

deu tenir alguna coca a veure amh el rapte de que es ohjecte quan s'csta vora mar (//b. VII).

135. Encara que nomds fos per Soph. Ant 1119-21 U n recull de Ies dades. a GERNET. Genie cit., pp. 110-11, i'

FOUCART, Les ml'steres d'Eleusts. Paris 191-i.

136. Gernet mateix (p. 11-4) n'ha detcetat un parell: opyta i oaitl (llb Dom 205, 2,3, -4,6 Bar 4'0-1, 4,(,,

482, 997-8, 1080. Cfr. tamhd Catul 6-t, 259-60). Vid. tambe NII.SSON Gecbicbte dergriechtsrben Religion

Munic 196?', I, p. 599; BIJRKER'r GR. pp. 285 ss., 293 ss.; R. SEAFORD "Dionvsiac Drama and the Dionv-

siac Mysteries" C.Q. 31 (ii) 1981, pp. 252-2?5 (p. 253 i n. 10)

137. Un hon desenvolupament se'n pot trohar a DARAKI, op. cit, cap. 111 i esp. pp. 93

138. Sobre la relacici d'aquesta Our amh els forts es pot veure tamhe Aesch. Pers. 659-62; la seva relacid amh

Ies dues deesses, a Soph. Ed. Cal 081-5, sens duhte permeada Lambe de la qualificacid dionisiaCa Clue

ample la primera estrofa i que traspassa fins al narcis xaXXil3otpuc (que tamhe apareix a 17/b (v -428),

on es gairebd igualat al safra). Sobre les roses i les violetes, utilitzades ara per caracteritzar la Testa dioni-

siaca, cfr. Find. fr. '5 SnM.

139. Un altre elernent que deu servir per reblar aquest caracter es la rapidesa, Cant de Demeter (60), coin de

Ies clones del canal de Celeu ( 1-1-2) - Tambe Ies menades solen ser-ho (B(ic. 165, 665, '48, 1090; //el. 5-43),

com I)iunis ho pot ser (Bac. -+51-2, on Penteu din que no, perm evidentment ds que si, si cs deslliuraI.

140. $s curicis que aquest himne yue instaura un ritual on Ies torxes tenen un paper fonamental, es digui que

Demeter bra €to el vel i rant Persefone con) Celeu siguin baicgeovrS (96, 233, 359) Aquesta rcl deu ser

una d'aquelles tan riques que donen significats molt diferents.

141. Cfr. JEANMAIRE Diontsos cit., esp- p. 29 ss.
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conegui ningu, Cosa Clue LI pensar tal vegada en la mascara i en el caracter sem-

pre "estranv" Cie Dionfs que fa Clue mai no se sapiga quin deu es' 2. Ws endavant,

Demeter explica que than raptada uns pirates (124-5), Cosa clue Ii va passar a Dio-

nfs i Clue deu tenir la sera importancia en el context dels misteris i de la iniciacio.

D'altra panda, la paraula per dir "nodrissa" en ,quest himne ds tttvri (142, 227,

291 ), una expressi6 que, com argumenta Privitera (op. cit., pp. 61-2) desvetlla

unes tortes connotations dionisfaques. Demeter, a mds, to xa@tc als ells (214-15),

com Dionfs, i porta xapµa als homes, com Dionfs, xapµa (3p0Tolot ja des d'Ho-

mer. Dionfs es noXvyrlfS, nomes ell i lvs I lores '13: Demeter fa que ]a mare de

Demotont s'alegri (ysyri*rt) quan agafa el nen per criar-lo (231-2); Persefone

s'aiegra (yritri(j£v, 370) quan sap que podra tornar amb la seva mare, i totes

dues s'ategren amp el mateix verb quan es retrohen (437). Les doves del canal

de Ceieu es propicien la dea amb celebrations de tota la nit (iTavvuXIat, 292-3)

com fan les hacants amp Dionfs (Bac. 862 ss.). A I'himne les mares son notvtat

(Demeter: 54, 118, 203, 211, 492; Rea: 122; Metanira: 185); aquest se sap que ds un

apel'latiu no exclusiu pero for4a especialitzat d'aqueiles deesses relacionades

amp la fertilitat i la terrra, i naturalment, primera de totes, la Terra mateix (Hb.

XXX O); doncs tambe ho son les hacants (Bac. 664, com Dirce, la primera inicia-

da: 520). Finalment, totes dues deesses envien Plutos a qui elles estimen (488-9),

com fa tamhe Terra (llb. XXX 12), i fa Dionfs TXovTobotag justament en el ritual

de les Lenees on es invocat aixf pel babovxog d'Eleusis.

La relacio de Dionfs amp els morts, doncs, existeix amh tots dos aspectes, tart en

l'intercanvi de hens en aquesta vida com en les esperances despres de la mort.

Aixf com acahavem la descripcio del primer amh ones analogies entre diferents

nu)tius dionisiacs, entre els variats defores Clue represents Dionfs, acahem aquest

amh ones altres entre Eleusis i les festes consagrades at deu: les menades les con-

dueix ell a la rnuntanva, i la funcio principal, segons semhla, de Iaccos-Dionfs a

Eleusis Cs la de conduir la process6 des d'Atenes fins at santuari. Tamhe deu ser

significatiu que les Tifades, a Delfos, pugin a la muntanva a desvetllar 1'infant Dio-

nfs, que dorm en un likrrtont, atuell d'iniciacions, en el mes de Daidaforos (Plot.

Mot. 365 a 35), i Clue a Eleusis, despres de 1'excursi6, hi hagi el naixement de

l'infant Iaccos o Pintos. Naturalment, ha de ser important clue a mig camf d'Eleu-

sis hi hagi els "insults del Pont", si el camf de Penteu cap a la muntanya serveix

perque se'n riguin cis ciutadans (Bac. 854). D'altra Banda, les hromes del pont,

Clue rehen els qui surten d;Atenes cap a Eleusis, es corresponen amh les hromes

que llancen des dels carros cis qui arrihen disfressats a Atenes durant les Lenees

i tamhe a la process6 de les Antesteries; de la mateixa manera que, corn hem vist,

h2, En estricta l6gica, no It caldria destigurar-se, perque "els result, dificil, als mortals, de coneixer els (Idus"
(116 111). Recordem, de passada, que totes les teories antigues sobre I'origen de la mascara Ii donem

com a antecedent el simple fet d'embrutar-se (emmascarar-se. diem) la Cara amb alguna substancia Pei

que fa a la mascara comica, una d'aquestes teories especifica que ho feien per tal que no els reconegues-

sin a ciutat quan anaven a cantar invectives contra algun personatge (schol. Dion. Thrax 18. 2--31 ).

143. Encara que paraules d'aquesta familia puguin facilment ser aplicades a divinitats suhterranies o directa-

ment als marts: p. ex., no sabriem negar que el nXouto'y t i) µvxov d'6squil Cho- 800-6 sigui, a part de

la cambra enfonvada de la Casa on es desen els tresors, tambe les estades suhterranies dell ddus familiars

(o[ µv)(tot ftroi = Dii Penates a Dion. Hal. 1 67). Cfr. tamhe VERNANT M. et /'ensee cit., I, p. 152 s.
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el salvatgisme que van a cercar les menades a la muntanva es correspon amb el
desordre que s'instaura a Atenes en les fester del deu.
Tot el que estern client des de fa una estona semhla que ens Aorta a reconeixer
una unitat essencial darrera els variats aspectes de Dionis. I nitat que de moment
hem vist manifestada -gracies a la presencia del den en complexes religiosos di-
ferents- a traves del vocahulari i d'analogies entre diversos moments del culte.
v'oldria ara rernarcar aquesta conclusio: Dionis presideix la fugida de les mena-
des a la n)untanva com presideix l'excursiii a Eleusis, i en tots dos llocs s'hi troha
una experiencia molt especial, relacionada, com hem vist fa poques pagines, amb
els marts i amb la fertilitat, I'ahundancia i la felicitat o henauran4a; neix a la mun-
tanva quan van a desvetllar-lo les sacerdotesses de Delfes, i neix a Eleusis; guia
1'arrihada del desordre a Atenes corn guia l'arrihada de les animes i dels carton
d'emmascarats a les Lenees. Rep el primer les buries del pant com Penteu rep
les dels ciutadans, corn els ciutadans rehen les de les nlascares als cartes, i corn,
diguem-he de passada perque hi esta relacionat, el Paflagoni dels Cw'ullers rebra
les dell atenesos i els estrangers a les portes de la ciutat' '' Es ben clar que tots
aquests elements pertanven a un unic complex religios encara que es trohin en
moments diferents del calendari i se'ns expressin en mitjans diferents. Els punts
essencials: arrihada del defora o sortida very el defora: un sol cami (Jue es fa en
tots dos sentits i que to diversos aspectes (mort, salvatgisme, mascares, riquesa,
fertilitat, felicitat i pan o tranquil-litat)h'. En un punt o altre del trajecte, insults i
bromes, normalment en un moment clan, el del contacte: o he a l'arrihada de les
m^Lscares-estrangers-animes, o be, anant cap a Eleusis, en el pant que devia ser
considerat fronterer.

144. Vid. X. Riu, op. Cit., p. 177 ss., esp. 178.
145. La relacki de Dionis amb la Ilum reprodueix el mateix esquema: pot ser considerat el "Sol de I'Hades-

( DARAKI op. cit., p. 26, cfr. Ar Ran. 454) i torna a la Hum les animes dell marts. E.s a dir, la seva actuacio
es la inversa de Ia d'liades (I'Invisible, segons etimulogia popular): ell hi haixa per dur-hi Ilum i en puja
per dur a la Ilum el que hi ha alla. La seva especialitat es d'alguna manera portar en un indret cores que
pertanyen a un altre.


