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El caracter tancat d'aquest passatge de les Argonautiques ha estat ja notat',

amb el contrast entre la caiguda de la nit i el naixement del dia, i entremig

l'evolucio del personatge de Medea, durant la seva nit d'insomni, des de Fes-

tat d'incertesa fins a la decisi6 final d'ajudar Jas6, que li ve amh la hum del

sol. Aqui es tracta principalment d'observar com en aquest petit quadre

Apol'loni, mitjancant uns jocs sobretot f6nics i semantics, vol remarcar el

sentit del passatge a traves d'algunes idees clau.

En primer floc, val a dir que si aquests versos constitueixen un episodi tancat

no es tan sols per la successi6 mateixa dels fets, des del moment en que cau

la nit i tot queda en silenci (vv. 744-502) fins al moment que surt el so] i tot

repren el moviment (vv. 824-5), successi6 paral'lela de 1'evoluci6 de la prota-

gonists, sin6 tambe per algunes repeticions verbals que en tensen 1'estructu-

ra i estableixen alhora el parallel entre el personatge i l'entorn. E^Xbsto es la

mes Clara en aquest Sentit, que apareix a 747 i a 819, en la mateixa posici6

dintre del vers, ocupant el final del tercer peu i tot el quart. En el primer Hoc

1. Una analisi sensible d'aquests versos es pot trohar a E. CARiUERE:, "En relisant le chant III des

Argonautiques'. kaiphrosyne 2, 1959, pp. 41-63 (pp. 50-58). Tambe noten aquest caracter tan-

cat rant el comentari de N. HOPKINSON, A Hellenistic Anthology, Cambridge 1988 , p. ex. p. 194

(ad 819), com el de K.L. HUNTER, Apollonius of Rhodes. Arf,'onautica book III (ed., intr., com.),

Cambridge 1989, p. ex. p. 185 (ad 818-19 i 823-4). Cal veure tambe I'analisi de A. HURST, Apo-

llonios de Rhodes. Maniere et coherence, Rome-Geneve 1967, pp. 90-93.

2. Per cert que aquests primers versos del passatge no expresen tan sots una progressib tempo-

ral, amh cis mariners per a qui tot just s'ha fet de nit, el carninant i el guardia de les porter

que husquen el son, i la mare que finalment s'adonn, corn afirma J. CARRIERE, art. cit. pp. 51-

3, i accepten d'altres, sin6 tambe, i principalment, al meu entendre, espacial. La progressib co-

tnen4a en els mariners it alta mar, i continua amh el caminant, el guardia de les portes i la Bo-

na ja dins de casa: es va acostant poc a poc al tancament que culminara Medea. Despres de la

dona, hi ha, en dos versos, una visi6 general. diguem-ne, de la ciutat ja tancada, en silenci i

fosca. Una progressib, gairehe diria, cinematografica, arnh plans que es van fent successiva-

ment rues propers i donen floc, sense transiciq, a un pla general de la ciutat.
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son un carninant i el guardia de les portes qui espera el son; al final es Me-
dea qui espera (]Lie es mostri I'aurora; tambe ella, per6, es guardiana de Ia
porta, perque I'ohre tot sovint per veure si es fa clar (v. 822).
El comen4ament del passatge explica primer la caiguda de la nit, am]) el si-
lenci, la tranquil-litat, la fosca i el son, i a continuaci6, en parallel i oposant-
s'hi, I'estat inquiet i insomne de Medea, que ve representat, en oposici6 tam-
be amh la negra nit de fora, per la imatge famosa del raig de sol, reflectit en
1'aigua agitada, que salta per les parets de la camhra, d'aqui d'alla. Els pri-
mers versos trobaven al final els parallels que hem notat Cl paragraf anterior:
tamhe aquesta segona tirade que es refereix a Medea troha 1'eco cie JTVxva
(755 i 822, a comen4arnent de vers tots dos) i aiyXri (756 i 823, final i co-
men4ament de vers, respectivament): a 755-6 indicaven els salts del seu cor i
el raig de sol, i a 822-3 diran la frequencia amh que va fins a la porta espe-
rant veure la claror del dia. El sol, doncs, contrasta corn es natural 11111) la
fosca de la nit; per6 la primera vegada posa de relleu el desvetllament de
Medea en contrast amh tot el defora que dorm, homes i animals, i la darrera
indica precisament el contrari, 1'acord entre Medea i iota 1'altra gent
(ExaoTot, 824), que ja es belluga. Precisament, despres de haixar fins a
I'Hades en el pensament (vv. 809-10), sera el sol el qui marcara la seva reso-
luci6 definitive de viure (vv. 815-16)'.
Val la pena que ens aturem una mica en aquesta imatge famosa del raig de
sol, per comentar la manera com s'integra en el conjunt del passatge. A pri-
mer cop d'ull, podria semblar una metafora molt portada pels cabells, vist
que ens trohem en el cor de la nit i que un raig de sol, hahituallent, i corn
fare mes tard (v. 823), d6na mes aviat una idea d'esperanca i no la que ha
de donar aqui. Tanmateix, en una observaci6 mes detinguda, ens adonem
de l'operaci6 que duu a terme Apolloni, i que consisteix precisament a cap-
girar la imatge per adequar-la al context: si es negra nit, a116 que resulta na-
tural es la fosca que gombolda el son, no el sol que acompanya lactivitat.
Per aix6 aqui 1'agitaci6 de Medea en contrast amb el rep6s del m6n es des-
crita amb la imatge del sol, un sol que, tambe en una responsi6 clara, es
oposat al que sortira at final, i una imatge que es fare realitat, per dir-ho aixi,
corn veurem despres.
Al llarg de tot aquest passatge, es posa de relleu continuatnent que el con-
flicte de Medea durant la nit d'insomni es entre ella mateixa i els altres, el
defora: d'una Banda, ella esta desperta mentre tot i tothom dorm, i, tamhe,
seran les altres dones les qui malparlaran d'ella si es mata per un home de
fora; d'una altra panda, esta lluitant entre la mort i la vida, es a dir, entre
1'extrem de tancament en ella mateixa i la sortida vers el delora, Ia relaci6
amb els altres. Aquesta idea que, deiem, presideix tot 1'episodi, ve subratlla-

3. Cfr. R.L. HCtvrER, op. Cit., p. 184. Tambe cal deixar constancia de la pregunta, versemhlant, de
A. HURST (op. Cit., p. 90 n.2) si la presencia del sol aqui no rep suport de I'ascendencia de Me-
dea. la seva neta.
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da, de mes a mes, per Apol-loni amh un seguit cie jocs f6nics que estableix
amb els sons de 'VT- i, subsidiariatnent, amb la sil-laha 'a-: avt- forma Fa-cc
rrel de avtog i aXX- la de aX? og. No pas calla vegada que apareixen una o
alts tenen aquest sentit (f6ra hen poc habil tanta repetici6 de paraules d'una
mateixa familia), sing que precisament la gracia es troba en el fet que 1'a-
hundancia i la situaci6 d'aquestes sil-labes caracteristiques, tin cop marcades,
condiciona el sentit.
El joc resulta especialment visible als vv. 766-9, en que repeteix avt- quatre
vegades, situada en disposicio quiastica amb dues formes del verb SLbw[tt
(que certament implica una relaci6 amh alg6 altre), i aXX- tres vegades (si he
de fet en cap cas no vol dir "els altres"). Precisament aquest impacte per
acunmaci6 es el qui marca els sons i els permet adquirir el seu sentit extra
en la resta del passatge. El sentit d'aquests quatre versos resumeix d'allo mes
he les possibilitats de Medea, que dubta entre donar (es a dir, relacionar-se),
no donar i inatar-se, o no donar ni matar-se, pet-6 quedar-se immohil i tan-
cada.

(p^ 8E o'L akXoTE kV 6EXxtripta cpapµaxa tavpwv
bwoE tcV• UXX.OTE 6' ov TL, xatacgOaQOat & xaI avtrl•
avtIxa 6' ovt' avtrl ©aveEty, ov (papµaxa ScuoEty,
aXX' avtws EUxTlXog Erly oTX,1oEltEV atrly.

Pel que fa al cas, la paraula mes ii-lustrativa es, al meu parer, avtwc, que
curt 3 vegades, als vv. 769, 773 i 805. El primer cop, segons acahem de veu-
re, es marca la importancia dels sons en questi6 per via d'acumulaci6 i per la
savia disposici6 dintre del vers. Aqui avtws expressa la immohilitat que en
aquell moment desitja Medea, constant, sense canvi, sempre igual a ella ma-
teixa; es a dir, la descriu a ella. Ike fet, 1'evoluci6 que es dihuixa en aquest
episodi, paral-lela amb la de la nit, to dos aspectes diferents i solidaris: passa
de la inactivitat a l'activitat, de la impossihilitat d'acci6 en que els dubtes te-
nen sumida Medea fins a la resoluci6 ferma que porta a l'acci6 immediata.
Alhora, expressa tambe el pas des del tancament, el reconcentrament de Me-
dea en ella mateixa i en la seva camhra (es a dir, tant fisic com psiquic) a 1'o-
bertura, la sortida, tambe fisica i psiquica, vers el deforas. El primer aJTWS
significa clarament tot aix6, ajudat pals obsessius avr-, sobretot, i tambe,
subsidiariament, mes que res com a contrast, pels &XX-, que mes tard adqui-
riran el sentit ple, per6 de moment, vist el caracter tambe ohsessiu de la re-

-4. Si noes no, serveix per carregar el context fonic dels versos . Cal fer notar que, al capdavall, a
768, I'avtixa , que responsiona quiasticament amb auT1 i amb el verb , tampoc no vol dir "ella
mateixa ", paraula que hem d ' esperar a trobar una mica mes enlla . AixO es el que indica que
els sons en questio son importants per ells mateixos , mes enlla del sentit estricte.

S. De nou les portes dell vv. 747 i 822 resumeixen i enclouen els sentits del passatge . La prime-
ra, que es tanca si es que el vigilant se'n va a dormir , presideix tota I'escena , el tancament tans
com el reconcentrament ; Ia segona, que Medea obre i toma a obrir , es tambe tant la de la se-
va cambra com la de la seva ment.
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peticio, han de suggerir alguna cosa (que en realitat es designada pel verb
donar).
Tot seguit la mateixa paraula autwc torna (v. 773, WC avto)c cp4yEi
eµatcbov ) per indicar la manera igual com la seva dissort la crema : aquesta
manera tambe constant , immobil , sempre identica, impossibilitada de canvi.

Ben aviat (v. 788), ens torna a repicar 1 ' a&r dues vegades seguides, co-
men^ant vers i amb entremig Eywv , que es la forma de primera persona co-
rresponent a ctm en la narracio.

avr60 6'76V auTfl tuQ, oz' E^aVUQE1EV &cOXov,
TEOvaLrlv...

corn si Apol-loni volgues recordar que no cal perdre de vista aquests sons

que tambe vehiculen el sentit del passatge , pero tamhe , ara i aqui, amb un

sentit propi molt concret i precis , que repeteix el v. 799:

Tpb' avTrl Ev vvwd X[JLELV Ptov Ev OaXaµotot

En tots dos casos es tracta de dir que aquell mateix dia, o aquella mateixa

nit, es matara (i es pot notar corn l'aUTrl, en el cas que sigui, apareix sempre

al costat de la idea del suicidi). El primer lloc enuncia, corn ja feien els ver-

sos 777-8, la seva intencio de suicidar-se; el segon afegeix a aquesta idea la

de la nit. La nit es la primera imatge, ja ho hem vist, del tancament en ella
mateixa i en la seva cambra (al seu torn una imatge, que tambe apareix aqui
acompanyant la nit). La mort es, tambe ho hem vist, el cas extrem d'immobi-
litat, d'impossibilitat de canvi. Totes dues cores venen condu'ides de nou pel
resso dels avT-.
Entremig d'aquests dos darrers versos trohem tres vegades seguides els sons

que responsionaven amb aquests (vv. 794-5): &Xwbts &XXat i &XXobwtoio,

ara si amb el seu sentit propi, com per deixar mss clar que el conflicts es,

com deism, entre ella i els altres, el defora, i que les sil-lahes en questio son
significatives: el conflicte entre Medea i el defora de nou en dos sentits, o

mss ben Bit amb dues cares, fins i tot oposades: entre ella i els altres que
apareixen esmentats aqui (les Bones de Colquide i 1'home foraster), pero

tambe entre el seu tancar-se en ella mateixa que la duu a la mort, i la sortida
vers el defora que la dura a la vida. Tanmateix, aquesta sortida que ara es

presentada com la solucio li portara mss tard un altre munt de malvestats,

per a les quals podrien servir perfectament les paraules que ella imaging en

hoca de les colquides (795-7),

r`j Tic X IbOkV>1 Tooov avEpog &XXobctaoio

xcTOavEV, ij Tic xtuµa xad O )c ijoxvvE Toxrlac
tapyoovvrl OL' aoa
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tot just que canviessim el "morir" per "matar" (per exemple: el germa o els

fills`'). Totes les possibilitats que s'ofereixen a Medea tenen, doncs, resultats

funestos: pero Apo]-loni no jutja pas quina possibilitat sera millor, sin6 que

escriu l'estat de la protagonista amb tots els elements que el seu art li for-

neix.

Ike seguida (v. 805), torna per darrera vegada avtwS, amb un canvi petitis-
sirn, pero significatiu: ara indica la manera corn flueixen les ilagrimes, tambe
constants, sempre iguals a elles mateixes, com Medea; pero ara es refereix ja
a on moviment, un de paradoxalment immc bil, podrIem dir, que es corres-
pon molt be amb els actes de Medea mateix, que tambe es mou, si be per
anar a cercar i destapar la capsa dels verins, amb intenci6 de matar-se; aix6
es de nou, d'una manera o altra, on moviment imm6bil (que porta a la im-
mobilitat, a la falta de canvi mes absoluta), i en consegiiencia s'especifica
que Medea s'esta encara llarga estona quieta amb el pensament d'Hades (v.
811). Tanmateix, ha fet alguna cosa, que es corresponia amb aquell fluir
quiet de les ilagrimes, i per tant, als versos seguents, comencem a trobar ja
tot d'imatges de moviment que duran rapidament a la sortida del sol i de
Medea.
Aquest vers 805 ens mostra, per acabar, la manera subsidiaria, per6 hen efec-
tiva, com &XX- juga en el contrast:

...beve Se xo ? 3Tovs
cXXrlxTOV SaxQvotot, to 8' Eppeev aoTa'y avTws...

Aqui esta tambe en disposicio quiastica amb avtrwS, i comencant vers, cosa
que en marca la importancia. La sil•laba es la mateixa que fa ben poc ha es-
tat fortament remarcada en els vv. 794-5, amb un sentit clar. Tambe es cert
que aquesta paraula anava habitualment amb una sola X (si be Apol'loni ma-
teix, com altres autors de 1'epoca, la fa servir ja altres vegades amb dues). En
conjunt, doncs, compleix totes les condicions per a ser apta en el joc en
questi6. Tanmateix, pel sentit ("incessantment") no es en absolut contraria de
avTO)g, sin6 a l'inreves, mes aviat sin6nima-.

6. Certament es possible , com suggereix A. HuRST, op. cit, p. 91 , que aquesta mort dels fills, co-
neguda a hastament per Apol-loni i pel seu public , encara que no aparegui al poema, sigui
recordada als vv . 747-8, amh la mare que es condorm fins i tot havent perdut els fills, i que
serveix de terme d ' oposici6 a l'insomni de Medea.

7. Val a dir que dono per adquirit que la sil-laba dkk- es productiva , i que designa o evoca, se-
gons els casos, ] a idea de aXXos per oposici6 a autos , sigui quin sigui el sentit primer de la
paraula on la trobem. A1I6 que permet la construcci6 es el fet que apareix sempre, fora del
cas en que to efectivament un sentit relacionat amb "altre ", en disposicions significatives res-
pecte de avt -, i aix6 dificilment pot ser casual . Fins i tot es pot remarcar la sequencia aXX'
aiitwc , que trobem dues vegades (vv. 769 i 773), la primera en el context precisament mes
carregat de tots, i la segona tot just despres de quatre versos . Ja no he tingut en compte la da-
rrera aparici6 al v. 819 , precisament perque hi esta aillada ; tot i que segurament es podria, vist
que apareix al costat d'una paraula significativa (Sota^€oxrv ), resposta al Soaooato immediat
a la primera acumulaci6 impactant.
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Per resumir, doncs: 1'estructura tancada d ' aquest passatge ens la donen molts
elements: en primer Iloc, l'escenari mateix , el transcurs d'una nit , des de la
posta fins a l'aurora . En segon 11oc , ones repeticions verhals evidents i desta-
cades entre el comencament i el final . Aquestes repeticions mateix, amh el
seu caracter parallel i oposat , ens resumeixen el terra , I'evoluci6 de la pro-
tagonista des del tancament en ella mateixa i t'oposici6 als altres fins at seu
acord final amh tot el defora , gent i natura : l'acci6 que designa 1^eXb&ZO a
819 no es sin6 la continuaci6 l6gica de l'acci6 del guardia de les pones a
747 (que fa a116 (jue cal fer, all6 que fa tothom: desitjar el son, tancar i anar-
se'n a dormir quan es fa fosc ): Medea obre quan es fa clai". Per la seva Ban-
da, nvxva i aiy^, rl s'oposen a l'estat anterior de la protagonists , ja que pri-
mer designaven I'agitaci6 d'ella i del raig de sot antinatural que Iluia de nit
i a dins cIe la cambra, i despres indiquen en canvi el desig , ja normal i d'a-
cord amh tothom (^xaaTot), d'activitat i de llum°.
Tamhe , igualment, totes les aparicions del so] rnarquen , per via d'innttge, el
sentit dels versos. La primera mostra un sot nocturn i interior , antinatural
corn hem vist , d'acord amb l'estat de la protagonista , i s'oposa a la nit que Iii
ha part defora. La segona , lligada formalment a la primera per 1'ij 716pos (v.

816), segons veurem de seguida , s'oposa a la fosca de l'Hades i es ja el sot
normal que sortira al cap de poc . La tercera es la realitzaci6 d'aquesta sego-
na i en consequencia hi esta plenament d'acord , pero vist des de l'altre cos-
tat: el sot que li era mes clo14 de veure a ella Ii sera tambe acollidor
(aonaotov , 823). Tornem a tenir doncs en aquesta sequencia el pas des del
desacord absolut de Medea amb el defora a l'acord ple per totes dues han-
des. En aquesta utilitzaci6 del sot , per6, un element mes de fascinaci6 opera
en el text d 'Apol-loni: els vv . 815-16 , quan , enfrontada a la imatge de la
mort, Medea opta ja definitivament per la vida , ens diuen que flavors el sot li
es mes dole de veure que no abans. A quan pot correspondre , per6 , aquest
ahans? LYmica vegada que ha estat esmentat el sot previament es ,it co-
mencarnent , en la imatge del raig , metafora del seu cor, i per tant hauriem

de pensar que el poeta es refereix a aquell moment . Tanmateix , alto era,
precisament, una metafora del poeta , hen adequada al context , corn hem
vist, pero no pas la realitat , constituida pels batecs agitats del cor de Medea.

Certament , hom pot pensar que "ahans " es refereix simplement, en general,

a 1'estona en que el pensament de la mort la dominava i, podem supocar, la

idea de reveure el sot no li era plaent. No hi ha dubte que aquest sentit pla-

ner es operatiu , aqui; pet-6 no podern pas passar per alt totes les suggeren-

cies del text , que aqui , mirat en detail, ens remet directament a la primera

8. De fet una mica ahans: i aquesta precipitacio no deixa de tenir el seu sentit en la pintura del

caracter de Medea (cfr. n. seg.).

9. Potser una mica excessiu, aquest desig, una mica massa agitat, suggereix el text, Cosa que va

molt be amb el caracter desficiat, una mica, si se'm permet, neurotic, de Medea. Aquesta insi-

nuacio del text, tanmateix, que to la seva importancia en la caracteritzacifi del personatge, no

es contradiu amb el fet que ara remarqui clarament, corn fa, facord de Medea amh la resta del

mon.
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aparici6 del sol i ens parla, doncs, d'all6 que en podriem dir la capacitat de-
miurgica del poeta: les metafores es constitueixen en unica realitat dintre del
poema i al16 que en diem "imatge" del poeta sera finalment experiencia real

de la protagonista. No es pas estrany, naturalment, aquest fet, vist que Tuni-

ca realitat d'un poema son les paraules que el fan.
Finalment, al meu parer, tots els jocs f6nics amb avt- i aXX- tensen tambe
1'estructura tancada del passatge i en condueixen de nou el sentit, ara amb

un altre aspecte: ]a Iluita (no ja ara el desacord) de Medea entre ella mateixa

i el defora, que la fa dubtar entre tres possibilitats (que conceptualment en
son (Iues): relacionar-se amb els altres, o be quedar-se tancada en ella matei-
xa, be matant-se, be restant per sempre mes dins la seva cambra (metafora
constant del seu esperit), quieta i a*fllada.
Un bon exemple, doncs aquest passatge, de la manera alexandrina de fer
poesia, i de fart d'Apol-loni, que vol polar en joc tots els elements que to al
seu ahast per crear una realitat amh les paraules.


