
El frigi del mimiamb V d'Herodes

Pilar Gomez

Al very 14 del mimiamh cinque d'Herodes, La gelosa, apareix un refrany,

[tdaov o (Dpvi;, la qual cosa, tal vegada, hagi contribuit a la diversitat d'in-

terpretacions que, a partir de les traduccions, podem detectar. Aixi son certa-

ment dispars dues traduccions angleses, la que resol el vers amb un 'Am I

not rather an Eunuch?", i la que diu -No.' An eunuch I should be.?'''; la versi6

castellana, "^No hace vu tiempo que deberia haberte mandado azotar.?" 2 -jus-

tificada en una nota on es glossa el proverbi segons el qual "un hombre fri-

gid, despues de ser azotado, se queda mejor y mas sumiso"', o les mes fidels

a !'original grec, la francesa "Etpuis, est-ce qu'un Phrygien ny gagne pas?" i

la que acompanya el text de 1'edici6 catalana '^o potser un frigi no hi guan-

t'a?''.' explicada mitjancant referencia al vers 100 del mimiamb segon -EL it

µi1 i.p og ^x t(i)v naXaturv i Jta(aot.tLr) (3aijct-, a fi d'arrihar al mateix antic

refrany, parafrasejat en la versio castellana: (Dpv^ avrip ItX,rlyEig aµEwcov xai

6taxovEOTEpos• VWOQOI yap 60x0t)ot o'L I QuyEs OIXEtat. El refrany es

adient en la mesura que frigi es per als grecs sinonim d'esclau", denota,

doncs, una condici6 barbara, i aixi mateix pot ser-ho d'eunuc- -tal corn pro-

posen les traduccions angleses citades.

I Cf. A.D. KNOX, Herodes, Cercidas and The Greek Choliamhic Poets, Londres & Massachusetts

1967, p. 127; i cf. W. IIF.Atx_AM-A.1). KNOX, Herodus, Cambridge 1966, p. 221, respectivament.

2. (;f. lierodas, Mimiambos. Fru rmentos mimicos. Partenio de Nicea, Safrimientos de amor, read,

cast. I.L. NAVARRO y A. MFLF.RO, Bihlioteca Clasica Gredos, vol. 44, Madrid 1981, p. 55.

3. Cf. C'otpus Paremio,raphonon Graecorum, Gregorii Cyprii, III. 95.

4. Cf. L. LALOY, Herortd(is. Slimes, Col. Bude, Paris 1960, p. 76.

5. Cf. C. MIRALLES, Herodes..llimiambs, F.B.M., Barcelona 1970, p. 114.

6. Cf. HipOnax, fr. 38 Dg.: Euripides, Ale. 675; AristOfanes, Vesp. 433; Herodes, Mimiambs III, 36;

11, 37, 100; TeOcrit, Idilli Xt, 42, on 4)puyia es el vocatiu amb que Praxinoa s'adreca a la

seva esclava i, per tans, el gentilici es emprat corn el nom propi d'una serventa.

7. Cf. Euripides, Or. 1528.
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Com en altres mimiamhs, tambe el cinque presenta algunes dificultatn tex-
tuals i d'atribuci6 en els canvis de les persones que parlen, indicades al papir
de Londres mitjancant para,raphoi ". Hi ha, pero , unanimitat a posar el re-
frany del vers 14 en Boca d'una Bona, versemhlantment la mestressa de la
casa , quan irritada i gelosa , increpa un dels sews esclaus , Gastr6, acusant-lo
d'infidelitat . Que aquest es un esclau ho sahem perque ell mateix ho diu al
very 6 -boUXos E'Wt-, tot just ahans de manifestar a la colerica i enutjada
Bona que pot servir-se dell corn Ii plagui , XQ(i) otl PoU41. iot, on el verb
XQaW es utilitzat , clarament , en un sentit er6tic°, de la nlateixa manera com
el fara servir Bitinna al very 30 quan es considera ultratjada i ofesa per 1'es-
clau que ha gosat tractar- la com una catifa ( ro86ipr16tpov )1". Herodes plan-
teja un conllicte -1 'enfrontament entre la mestressa de la casa i un esclau-
que no devia ser alie al genere, si tenim en compte que en un fragment mi-
mic, I'adi ltera", la situaci6 es gairebe identica amh una senyora engelosida
i furibunda perque , enamorada corn esta dun sea esclau , aquest, que es diu,
precisament , Isop, no correspon a la requesta amorosa.
El paral-lelisme entre amhdues obres , tant pel que fa a 1'assumpte plantejat
cote pel fet que 1'esclau del fragment mimic es digui Isop , pot servir, tal ve-
gada , d'indici per a pensar en la possibilitat de donar una identitat concreta
al frigi d'Herodes , mes enlla del - i juntament amb- el caracter generalitzador
i tipologic , de hoc coma , que l'us dun refrany imprimeix a I'expressi6, si ens
fixern , per altra part , en la manera corn els paremiografs expliquen cl prover-
hi, car Bur judici es unanim a l'hora de reconeixer 1'estranger que s'amaga
aqui sota aquesta denominaci6 de frigi.
Es tracta , en efecte , del personatge Isop, del caracter que la Ilegenda ha con-
solidat a 1 ' entorn dun individu que es considerat com ('inventor, el creador i
el difusor de faules a Grecia . I, juntament, el poeta de les faules passava per
ser, en la tradici6 grega , nascut a Frigia i de condici6 servil ''. Alguns testinio-
nis el presenten tambe com lidi ('l'est . 1, 7 Perry ), traci (Test . 5, 6), card ( Test.

3, 23) o sami ( Test . 3, 50, 58); una diversitat geografica , quant al sea llinatge,

que no modifica , en darrera instancia, la condicio d'alteritat , sigui (]' estranger,
sigui d'inferioritat social , que aquest origen pugui connotar, ates qUe, Coin
podem veure per alguns testimonis oferts, sobretot , per la comedia , dir lidi o

frigi significa el mateix que dir esclau . Aixi, per exemple , amb el plot " frigi"
Aristofanes designa sempre tipologicament un estranger o un esclau, sense

(Iue amhdues accepcions , com a les Aus (v. 762), hagin d ' excloure's una a
I'altra : a les Vespes (v. 433), (PQi es el nom dun esclau amenacat , juntament
amh els seas companys Midas i Masintias, per l'amo de rebre un castig, si no

8. Cf. G. MASTROMAxco , The Public (?/' ilerodas, trad. anglesa, Amsterdam 198-+, pp . 99-113.
9. Cf. P61-lux V 114: q)Lkd) tov befva atepyw , ayanw ...xpcuµat avt4. Aquest us de )(Paw contras-

ta amh la castedat que reflecteix el text de Xenofont d'Efes, Pfesiaques II, S.
10. Cf. Esquil , AR. 926.
11. Cf. POxy 413 (= n. 77 de iedici6 de D.L. PA(;ir , Selected Papyri, 111. Literary Papyri, London-

Cambridge , Mass. 1950').
12. Cf. Vita Aesopi, I G i W; Test . la, 1b , 2, 3, 4„ 7, 29, 30 PERRY.
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son obedients; o he, a les Aus(v. 1244) "frigi" apareix en disjunci6 amh "lidi"
significant tambe un esclau qualsevol atemorit per les paraules del senyor,
mentre que al fr. 566 "frigi" qualifica el tocador de flauta, Sahazi, un deu es-
tranger, de la natura i de la fertilitat, identificable pels atrihuts i pels ritus de
caracter orgiastic amh Dionis"; una dada no gaire distinta de la que forneix
Ateneu (XIV 624h), quan explica que entre els grecs els auXrhac, ell toca-
dors de fiauta, tenen noms frigis i apropiats als esclaus.
PcI que fa al refrany emprat per Herodes, els paremiografs tampoc no dis-
crepen quan refereixen l'ocasi6 concreta que havia originat aquesta dita pro-
verbial, ja que reproduiria les paraules pronunciades per Cresos a fi de hoar
l'encert (I'una resposta d'Isop. Els paremiografs, doncs, situen 1'episodi a Sar-
des, a la cort del rei lidi Cresos, frequentada per tots els savis de Grecia que
vivien en aquell temps, tal cons explica, entre d'altres testimonis, el relat
d'Herodot (1 30). El rei lidi, en efecte, aprofitava la visita de tan il-lustres ho-
mes per interrogar-los sobre diverses questions, entre elles, per exemple, sa-
her qui era I'home mes feli^' -amb l'esperanca, intuim, de sentir dir que era
ell. Cadascun dels savis hi hauria dit la seva i, per descomptat, tambe Solo, la
resposta del qua! fou, diguem-ne, negativa, en declarar que ningu no pot ser
considerat felic ahans d'arribar al darrer dia de la seva existencia; una afirma-
66 que no complague gens Cresos, ans acomiada el savi atenes tot conside-
rant-lo un ignorant, segons refereix Herodot (I 33). Pero la resposta d'Isop
-(Iue tamhe era aleshores a Sardes, on Cresos shavia atret i el tractava amb
honor- contrasta, sens dubte, amb la de Solo, amb qui el fabulista s'hauria
enfrontat, perque -d'acord amb Plutarc'"- el savi d'Atenes no s'havia sabut
guanyar cap gentilesa. Isop, en canvi, contesta -com ho glossen Zenohi (V
16) i Apostoli (XI 3)- que Cresol ultrapassava els altres homes com el mar
supera els rius; i aquesta tal afirmaci6 si que va agradar especialment al rei
lidi, el qual, en sentir-la, hauria exclamat [tdXXov o que podriem en-
tendre com ara "/bravo pelfrigi!", "j-tct rao elfrigi!", ')Kuanya sobretot elfrigi!".
Al Mimiumb Vel refrany es utilitzat en un context prou diferent. Si be I'afo-
risme remet, en origen, a una situaci6 positiva, expressa 1'exit i el triomf del
frigi Isop sobre el seas competidors en saviesa, ara, en canvi, en boca de Bi-
tinna to el to d'un retret i anuncia un castig. S'ha produit, doncs, una modifi-
caci6 significativa en el referent al qual s'aplica el proverhi, de manera que
1'6s d'aquest refrany en la situaci6 plantejada aqui per Herodes pot esser so-
lament una niostra mes de la parla quotidiana sovintejada pels Mimiambs i,
en consequencia, significar que 1'infidel Gastr6 es assimilat al frigi de la dita
nomes en Cant que esclau. Tanmateix, vista la personalitat del frigi a partir de

13. Cf. W. NESTLE, Storm della religiosity greca, trad. italiana, la Nuova Italia Editrice, Florencia
1973, pp. 151-152; p. 323 ss. Les allusions per part dels autors del s. V i IV a.C. -Euripides,
Bapt. fr. 84; Aristofanes, V esp. 9, At'. 875, Lys. 388; Demostenes 18, 259 i 19, 199- mostren
que el culte d'aquesta divinitat, vinculat als misteris, malgrat ser considerat com una intrusio
harhara i trial acceptada, tenia una certa implantacio i una constant difusio en la vida puhlica.

1a. Cf. Plutarc, Solo 28 (= Aesopica, Test. 35 PERRY). Sohre la relacio d'Isop amh Cresos. S61o i els
altres savis, cf. els Test. 35-38 PERRY.
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la identificaci6 entre aquest i el poeta de les faules feta pels paremiografs, tal
vegada no sigui impertinent de rellegir el refrany del vers 14 contextualit-
zant-lo, a partir d'ara, al Mimiamb V, amb el suport del fragment mimic dels
papirs, L'adultera, i sense descuidar el text de la Vita Aesopi -la narracid
hel-lenistica en que qualla la tradicib referent al fabulista- que podria servir
de Pont entre ambdds textos.
El motto de 1'enuig i de la cdlera de Bitinna es inequivoc des del primer very
del nlimiamb. Bitinna no vol imposar un castig exemplar al seu esclau, per-
que aquest sigui desobedient o mandrbs, comportaments propis dels esclaus
i que sovint els procuren retrets i sancions -la glossa d'Apostoli al proverbi
Dw^ avrlp nXr1YEcc C1,11£LV(OV xct btaxoviotEpoS (XVIII 1) fa referencia ex-
plicita a la peresa i a la droperia que caracteritza els esclaus, en&i boxovoty
UPYo'Epot xcz VWXEX,EQTEpot Swat o'L (DwyES oLXEtat-, sin6 perque 1'ha
traida -o almenys aixi ho sospita ella- amb una altra dona. Ai-X6 explica la
gran insistencia en Ills de termes, d'expressions i de metafores erotiques que
dominen l'inici de la pea tint en les paraules pronunciades per Bitinna corn
en les de Gastr6, el qual al vers 7 encara suplica a Bitinna que no li vagi "he-
vent la sang nit i dia", expressi6 que tindria igualment connotacions eroti-
ques".
Tambe al llarg de la Vita sovintegen referencies de caracter 'erotic i ohsce,
propies, sens dubte, del relat de tipus realista, dins de la tradicib ianlhica,
que s'articula entorn de la vida del poeta de les faules. I no poques vegades
aquestes bromes, aquestes allusions i aquests malentesos relatius al sexe es
donen precisament entre la mestressa i l'esclau, o entre aquest i les serventes
de la casa. Aquestes, per exemple, quan saben que I'amo ha comprat un
nou esclau, maiden per ser les primeres a gaudir de la seva companyia (Vita
29-30 G). Ara he, en les distintes situacions de forty connotaci6 sexual en
que s'embolica Isop, la muller de Xantos esdeve la principal antagonista"',
com es perceptible des de llur primer encontre, certament no gaire favora-
ble. En efecte, la dona, ahans de veure l'ohsequi del marit, es fa illusions tot
pennant que es tracta d'un esclau de bona aparenca i de hell fisic, i ja invoca
Afrodita per agrair-li el do rebut (ibidem 29), la qual cosa servira perque Isop
es mofi de les intencions infidels de la dona envers el seu espos i perque en
presencia de 1'arno la qualifiqui, fins i tot, diatironopvrl (ihidem 32). En una
altra ocasi6, pero, la mestressa -a qui no s'atrihueix un nom propi ni en el
relat biografic ni en el text papiraci-, oblida la lletjor d'Isop i es sedukia pel
sexe de 1'esclau'-. Tanmateix, com que aquest es incapai; de satisfer-la plena-
ment , el personatge de la Vita esdeve victima del desig insadollahle de la
dona, i passa de la situaci6 privilegiada de ser on servent que gaudeix dels

15. Cf. G. PUCCIONI, Herodae . Alimiambi , La Nuova Italia Editrice, Firenze 1950, p. 95; i C. Mntn-
UES, op. cit., p . 117, nota 5.

16. Nomes al final del relat, quan es a la pres6 de Delfos i quan esta a punt de ser estimhat }gels
delfis, Isop explica encara trey faules de contingut erotic, dues a on amic i I ' altra a l'assem-
hlea dell delfis, de les quals ell no es el protagonista (cf. Vita 129 i 131 G; 141 W).

17. Cf. Vita 75 W, car I'episodi manca sencer al codex G.
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favors de la mestressa at castig fisic at qual 1 ' aboquen els retrets i les calum-

nies de la dona insatisfeta . En aquest sentit , at mimiamb d ' Herodes hi ha

corn a minim dues referencies explicites als favors de Bitinna: primer (v. 15),

Bitinna recorda a Gastro que es ella qui l'ha fet on home'"; mss tard (vv. 77-

79), encara insisteix en la idea que Gastro , que es molt esclau (E1tT6ovXov,

v. 75), no mereix el reconeixement d'home, coin podra comprovar per ell

mateix quan es vegi marcat at front '". La infidel esposa de L'adultera adreca

reprotxes semblants at seu esclau en la primera escena del fragment : "Mi se-

nor, ey si yo to mandara a cavar, a arar, a acarrear piedras , a ti que to has

criado con las mujeres ? ^Es que todos los trabajos del campo no to resultan

mas duros que... mi amor?""'.

Per Cant , tambe la tradicio recollida per la Vita ens mostra el personatge Isop

coin a protagonista dun enfrontament amb la seva mestressa , que s ' assembla

molt ,it conflicts del fragment mimic -on lesclau , recordem -ho, es diu, justa-

ment , Isop- i de l'argument triat per Herodes, car, corn en aquests altres dos

textos, igualment a la Vita, la senyora es, en certa mesura , rebutjada pel seu
servent= ', i potser, coin deiem ahans , el refrany esdevingui mss entenedor.
Aixi doncs , posats en relacio els trey textos, el Mimiamb V, el fragment papi-

raci i la Vita se'ns presenten com trey ocurrencies d'un mateix assumpte: la

gelosia d'una Bona -potser gran d'edat- senyora i mestressa de la casa, ena-

morada d 'un esclau , i els retrets envers aquest per no correspondre plena-

ment a la requesta amorosa , o he perque se'l suposa enamorat d'una altra
Bona -Bitinna creu que Gastro es distreu amb Amfitea , o l'Isop del fragment
mimic es acusat d'estimar Apol'lonia , una altra esclava -'-; o be, perque l'ha

denunciada pel seu comportament indigne i lasciu . Tambe en els tres casos

la infidelitat de !'esclau es recompensa amb un castig : Bitinna many que Gas-

tro sigui assotat , tatuat i conduit at correccionari d'Hermo''. La senyora de
L'adtiltera , despres de manar que el depravat esclau sigui fuetejat , ordena
encara un castig que tambe trobern a la novella grega : els traidors i enamo-
rats esclaus han de ser lligats als arbres dalt d ' un penya-segat fins que mo-
rin- La muller de Xantos , en canvi , denuncia Isop at seu marit perque li im-
posi una pena . Tanmateix , en cap dels tres casos triomfa la mestressa, ans, at
contrari , l'esclau remunta la situacio adversa i desfavorable , tot i que, en

18. Cf. Aristofanes, Plutus 975-1040, on una dona vella es lamenta d'haver estat injustament trac-
tada per on jove, ara ric, a qui abans, quan era pobre, en tot ella servia. En aquest mateix
sentit, cf. Petroni, Satirico 25.

19. Cf. Corpus Parerniographoncm Graecorttrn, Apostoli VI, 25: St rXovv xaTrlra ' ott hOEXov
SnnXGO(Xi TL xaxov, Silo xx eypaq)ov.

20. Op. cit., nota 3, p. 115.
21. Elements que remunten a temes de la poesia iambica, un "amatory fiasco", que mereix un

castig; cf. J. PORTULAS, "Hipponax and Petronius", dins C. MIRALLES-J. POR'rtn.AS, The poetry of
Hiptxmur, Roma 1988, pp. 71-119, especialment, pp. 85 ss.

22. Bitinna o la senyora de L'adultera tenen poc a'guanyar davant les seves rivals, tant per l'edat
com peI nom, ja que tambe aquest les situa en una posicio mss favorable: Amfitea to a veure

anib els deus i Apol Ionia, malgrat tractar-se d'una esclava, es din com un deu.

23. Cf. Suidae Lexicon, s.1'.: i;rltpeiov to twv SouXwv xoXaatrlptov. EvnoXts fr. 93.
24. Cf. Xenofont d'Efes, IV 2: Heliodor, VIII 9.



70 Pllar (;OfllCY

cada ocasi6 , la redempci6 de la pena s ' aconsegueix distintament . Herodes fir
intervenir Cidil-la , l'esclava preferida de Bitinna , a favor de Gastr6 . Cidil-la,
nom d'hetera en un epigrama de Filodem (APV 25), semhla estar ella matei-
xa enamorada del seu company d'esclavitud -i aido apropa tanihe el text
d'Herodas i el fragment papiraci , sense ohlidar ,ampoc I'interes de les ser-
ventes de Xantos pet nouvingut esclau ( Vita 29-30 G); i la seva intercessi6 a
fi d'apaivagar la ferma i cruel decisi6 de la senyora , i per no perdre l'esti-
mat, s'articula sohre dos arguments per tat d ' aconseguir el seu objectiu. Corn

a primer argument , (vv. 69-72), Cidil-la intenta de sensibilitzar Bitinna recor-

dant- li que to una filla i que seria joi6s de veure-la casada i anlh fills; li fa

memoria , per tant , de les seves ohligacions familiars i de la seva respectahili-

tat corn a mare i corn a senyora de la casa , que taut semhla haver descuictat

darrera de les atencions dedicades a I'ingrat esclau . En aquest sentit, es pot

adduir que el nom de Bitinna apareix en dues ocasions a lAntologia Palati-

nu i, tant en 1'epigrama d'Antipatre de Side ( VI 206 ) corn en el d'Arquias (VI

207), es el d'una noia, que en companyia d'altres donzelles, ofereix ones

sandalies a Afrodita Urania , protectora del matrimoni , de la familia i de les

virtuts clomestigLies . Recordem aqui que tamhe la muller de Xantos a la Vita

invoca Afrodita , segurarnent ravSuµoS , ates que tal invocaci6 es posa en

boca d 'una esposa molt hen disposada a cornetre adulteri , de la mateixa ma-

nera que Bitinna impreca una dea ('> rlv TUQUVVOV , v. 77), en nom de la qual

no pot permetre que quedi sense venjanca l'ofensa que ha rebut coin a

dona , es a dir, la indiferencia de ]'esclau . En la segona rah per ohtenir el per-

c16 de Gastr6, Cidil-la afirma que son a dia vint -consagrat a Apollo i, per

tant , no era permes de castigar- i que les fester de Gereni s'acosten (v. 80)

A L'adultera , on la senyora comhina la gelosia i el castig envers Isop arnh la

necessitat de desfer-se del marit , ahans que descohreixi la mort de I'esclau,

la salvaci6 del culpable arriha despres dun desenvolupament forca roes

dramatic i adhuc novellesc: per salvar Isop els seas companys inventen, pri-

mer, la hist6ria fantastica d'una aparici6 diving i la conseguent desaparici6

misteriosa dels enamorats i, despres , encara recorren al motiu , certament so-

vintejat per la novella grega, d'una falsa mort2-, en aquest cas mitjan4ant

l'administraci6 d'un narcotic . En canvi, l'Isop de la Vita resol satisfactoria-

ment la situaci6 per ell mateix , font- la avinent at seu arno. I ho fa de la ma-

nera que ell millor sap , de la manera mes escaient a corn la tradici6 caracte-

ritza aquest personatge , es a dir, arnh una hreu contalla . Per tant, es la

paraula, la capacitat d'expressar-se, tot i que sigui d ' una manera amhigua

-mom ambigua es la faula- el que salva ] ' Isop protagonista de la Vi ta, i aixo

ara, per contrast amb l accio , que correspon at desenvolupament dramatic

25. Sobre I'agressivitat i la tiranica actitud de Bitinna , cf. B. VENERON!, "Divagazioni sul V Mi-
miambo di Eroda", REG LXXXV , 1972 , p. 322 ss.

26. Cf. W. HEAtx_AM -A.D. KNOX , op. cit., nota 1, pp. 267-268, a proposit d'aquestes festes, desco-
negudes fins al descobriment del papir d'Herodas.

27. Cf . Carito, Quereas i Cal lime 1 4-5; Xenofont d'Efes, Efesiaques 111 6-8; Aquilles Taci, Leuci-

pa i Clitofont V 7; Heliodor, Ltioopiques VI 14-15.



77El frigi del mimiamh V d'Herodes

del mim o de la comedia, en Clue la intervencio de tercers personatges deter-
mina el desenllac positiu per a 1'esclau. El protagonista de la Vita es, fins i
tot, finalment alliberat de la condicio servil, com a mostra de reconeixement
per la seva saviesa; Ilihertat que esdeve necessaria en 1'economia del relat
hiografic a fi de desenvolupar, a partir d'aleshores, la caracteritzacio del per-
sonatge coin a conseller de pohles i de rein, corn a savi itinerant, mentre que
tant it mimiamh corn at fragment papiraci solament hi cap, n'hi ha prou, di-
guem-ne, amh I'exit parcial de l'esclau, significatiu nomes en l'escena efime-
ra i puntual. Per aixo, Bitinna, tot just en acabar de perdonar Gastro, li anun-
cia, ,it darrer vers de la peca (v. 85), que, despres de la treva, ell tindra la
seva propia festa.
En 13 hrcu narraci6, que serveix per exemplificar la situacio que implica, de-
satortunadament, Isop i la mutter de Xantos -la faula, la poesia que s'atri-
bueix a Isop, to sempre un caracter paradigmatic, exemplar-, 1'esclau desen-
volupa la metafora agricola que la prbpia mestressa havia emprat davant el
seu marit per justificar 1'enuig i la colera contra 1'esclau i, alhora, per prote-
gir-se de la seva infidelitat. La dona parla a Xantos dun camp, del seu camp,
que Isop hauria Shaver llaurat, i a(luest repren el motiu ho i comparant-se a
una hranca plena de fruit, que, tanmateix, no s'ha pogut acabar de collir; sa-
cietat i ahundancia com la de la canc6, citada per Ateneu (XIV 622c), que els
anomenats, justament, Wq)CtXXot recitaven at teatre, en la qual es destaca,
sohretot, l'exuherancia del fal-lus erecte. En aquest sentit, a la Vita encara
trohem la mateixa broma que it Mimiamh Va proposit d'una cua (x^pxoc):
I'esclava de la muller de Xantos troha lleig i horrible el nou esclau, se li
adre4a no corn a un home, sin6 com Si fos un gos ('tepaS, Vita 29 G), i li de-
mana on to la cua, la qual cosa provoca la resposta d'Isop en el sentit que la
seta crta no esta at darrera, sino at davant. Al mimiamh, Bitinna fa que donin
a Gastro on parrac perque es tapi "la cua que mes valia no haver conegut"
(T11y avuhvvµov xEpxov, v. 45). Aixi mateix, a la tercera escena de Ladziltc'-
ra, la gelosa dona reclama un tros de roba ("la meitat de la teva tunica"),
que sera pagada am]) escreix, si 1'esclau fa tot el que ella vol. Aquesta irnatge
de Ia cua es, sens dubte, oportuna en el context erotic en que es desenvolu-
pa tot el mimiamh, aixo d'una Banda; i, per altra part, adient a la tradici6
iambica en que s'insereix la poesia d'Herodes, car s'han posat en relaci6
amh aquesta tradicio tant distintes formes cie poesia ritual dionisiaca i de po-
esia dramatica parodica, com les representacions iconografiques dels anome-
nats vasos tliacics i de les mostres de ceramica del Cabirion de Tehes=". Se-
gons Ateneu (XIV 621f-6221-)) to tI3ot juntament amb gaXXo(^oQot,
avtoxci aXot, (^XvaxEs, fins i tot ao(^totaL, eren distintes maneres de de-
signar "segons els liocs" (xata toig to rous), el que els lacedemonis ano-
menaven 6Etxr1XtotaU, una antiga forma d'entreteniment comic, i els execu-

28. Cf. C. Mtfznnt.i.r_^, "Hipponax's fragment 78 Dg (78 W; 74 Md)", dins C. MIRALLE.S J. PORTULAS, op.
cit., nota 22, pp. 9-21.
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tors, normalment coronats i portadors de fal•lus, d'aquestes distintes
primitives comedies tenien un aspecte emhriac, tuniques curtes, alguns dells
portaven ja mascares. Pel que fa a les representacions iconografiques esmen-
tades, les figures que hi apareixen son panxudes, tenen un ventre promi-
nent, sovint llur pell es molt fosca -la tradicib de la Vita diu que Isop era ne-
gre-, van vestits arnh una tunica curta, gairebe corn un parrac, que amb prou
feines cohreix el fal-lus prominent -el x£pxog dels nostres textos- que els
caracteritza. Aixi doncs, Gastro no nomes to una cua que avergonyeix la
seva senyora, sing que ell es "el panxut", el qui, corn ja veie Crusius ha de
menjar molt per augmentar per necessitats d'ofici la potencia viril-'', a la ma-
nera corn els pretendents, en aquest cas, d'una it-lustre i fidel esposa de la li-
teratura grega, Penelope, menjaven (ai,µo46pvxza Se bil XQEa fj(JOtoV, Od.
XX 348), eren, doncs, nomes ventre, mentre esperaven aconseguir la rnes-
tressa del palau dItaca, i aquesta requesta els portara a la destrucci6 (yoov S'
d iEto Ou tos, 349)'°. De I'Isop de la Vita, 1'aparenca del qual es una ruina
manifesta, es diu que ^s rpoyaoiwQ", panxut, un tret fisic que l'apropa a
1'heroi comic, i la golafreria es un tret connotat d'individus avesats als plaers
corporals i recurrent en distintes mostres del genere iambic i de la comedia`2.
A partir dels punts de coincidencia que ofereix la lectura simultania d'a-
quests tres textos, podem suposar que 1'autor del fragment mimic coneix, tal
vegada, tant el Mimiamb V d'Herodes corn la Vita Aesopi, de manera que,
quan ha de caracteritzar, per posar-lo en escena, un individu que es troba en
una situacib paral-lela a la viscuda pel Gastrb d'Herodes, aquest tipus esdeve
explicitament identificat, pel nom que se li dbna, amb el personate Isop, el
poea de les faules, que es troba implicat, corn hem vist, en una circumstan-
cia semblant en un episodi del relat que gira a 1'entorn del seu (3Loc. I, en
consequencia, mes enlla de ser simplement un tipus, un caracter de reperto-
ri, en aquest cas un frigi qualsevol -I'esclau, mig parasit, que gaudeix dels fa-
vors especials de la seva matrona, definit, de mes a mes, per aspectes fisics,
corn la panxa i el sexe-, es confon amb un personatge hen conegut en la
tradicib grega el nom del qual porta, justament, 1'esclau del fragment mimic
i, alhora, la senyora que es deia Bitinna al mimiamb d'Herodes es ara nomes
"la mestressa", corn en el cas de la Vita.
Aixi mateix, podriem suposar que tambe Herodas al-ludeix ja de forma deli-
berada a un frigi concret, abans fins i tot dels indicis fornits pel text del pa-
pir, datat pel que sembla al s. I/II d.C. L'us d'una expressib popular, dun re-

29. Cf. Diogenes Laerci 1 81: "gastr6" seria un dels qualificatius aplicats per Alceu a Pitac.

30. Cf. P. Pucct, Odysseus Polutropos. Intertextual Readings on the Odyssey and the Iliad, Cornell
Univ. Press 1987, pp. 178-181.

31. Cf. Vita I G i W; Test. 1b, 2 PERRY.
32. Cf. Hiponax, jr. 37 DG., tres versos que descriuen el suplici d'un golafre; fr. 126 Dc., on s'in-

voca la Musa per cantar "il coltello-in-pancia" (&yyaotptµaxaLQav) de I'Eurimedontiada, oc
eo0ist ov xata xooµov. suggeridors, en aquest sentit, alguns dels noms que, pouant-los de la
comedia, Alcifr6 dona, per exemple. als caracters de les Cartes dels pardsits -1va0wv (III 8),
ItXoftayEtpoc (III 27).
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frany , en boca duns personatges que mostren moltes vegades una Ilengua

plena Cie vulgarismes , d'obscenitats i de grolleries , pot ser quelcom mes que

un senyal duna Fidel imitacio cfe la vida i de la parla quotidiana , car, si he

els refranys i els proverhis no son aliens al llenguatge dels Mimiambs, el que

empra Bitinna al vers 14 ofereix suficients indicis per creure que Herodes,

certament , podia estar pensat , de mes a mes , en un personatge vinculat a la

tradicib del genere que ell conrea . Tanmateix , no 1'esmenta pel seu nom,'ans

Cl suggereia en la seva condicio de barhar i d'esclau , alhora que el motiu

erotic triat coin a argument del mimiamh -!' espai del qual es , de fet, una

brew escena -, obliga Herodes a triar d ' entre totes les dades, de molt variada i

diversa natura , que la tradicib forneix sobre l'autor de les faules , i a priorit-
zar, per clavant de les que el presenten corn un dels savis i conseller de reis,
les que fan referenda mes directa a la implicacid del caracter Isop , tal corn el

presenta la llegenda biografica , en els afers de sexe ; uns afers , certament,

que no solen mancar en les distintes mostres del genere iambic , al qual
s'adscriuen tant la "vida " i !'obra del poeta de les faules3 corn els mimiambs
d'Herodes''. Herodes , doncs, no d6na al seu esclau el nom del personatge;

tal vegada, perb , aixd nomes es en aparenca i demostra , justament , la seva
condicio de poeta hel'lenistic , perque no es refereix a aquest personatge mit-
jancant l ' atrihuci6 immediata a !'esclau del nom Isop , codificat i connotat per

la tradicib, sind que imita la llegenda , tot variant- la, ja que tambe arriba al
personatge Isop, pero per mitja de dues allusions indirectes : d'una banda,
converteix un tret fisic del personatge , la panxa, en el nom de !' esclau,
TaGipcov ; duna altra , utilitza un refrany , que, -mes enlla de la coincidencia
geografica amb una de les possibles patries del fabulists , pot esser encara

una altra manera d'al'ludir-hi, ates que aquest tipus d 'expressi6 -sentenciosa,
exemplar i alliconadora- tampoc no es gaire distinta de la que els grecs, des
de la fi de 1'epoca arcaica fins a 1 ' epoca hel'lenistica , s'avingueren a concedir
corn a prdpia i caracteristica de !'individu que retrobem en el frigi del re-
frany , es a dir, la faula".
En el cami que porta des de !' episodi que serveix de referencia a la glossa
dels paremibgraLs fins at text d ' Herodes, s'ha product la traslacio del refrany
dun context en que Isop destaca per la seva saviesa -en comunicacio amb
els altres savis , tal corn encara el presentara tamhe Plutarc al Banquet dels Set
Sut'is- a un context en que sera el rerafons mes arcaic , el mon de Dionis i
de Demeter de la tradicib iamhica grega , un context en clue el terra de la fe-
cunditat i del sexe semblen importants.
Herodes presenta i representa , d'una banda , personatges tradicionals , sovint
amb evidents connotacions cdmiques , es a dir, equiparables sense dificultat

33. Cf. 1'. Goatee. La 'Vida d'Isop ' entre el iambe, la faula i la novel la, Barcelona 1987 ( tesi docto-
ral inedita).

34. Cf. C. MIRALLES, "La poetica di Eroda ", Aei'um Antiquum 5, 1992, pp. 89-113.

35. L'edici6 de Perry aplega tambe les sentencies i els proverhis atrihuits a Isop; cf . BE. PERRY,

Aesopica , vol. I, Urbana 1962, pp. 243-291.
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als models encunyats per aquest genere dramatic; pero tat tipus de situacions
i de personatges, per altra part, pretenen ser reals, i nornes ho son amhigua-
ment. Des del punt de vista dun poeta alexandri, tan reulistu -o tan poc rea-
lista, potser- devia ser el fet de presentar escenes quotidianes, i cis mi-
miamhs protagonitzats per un sahater, o per una alcavota, o per un mestre,
no son, en aparenca, altra cosa que esdeveniments de cada dia, coin devia
ser-ho 1'enfocament, per una deliherada voluntat literaria, d'aquests Pets diaris
des de l'optica dun realisme-verisme estrictament literari, que ofereix al poe-
ta la possihilitat de desenvolupar un lliure i constant joc d'al-lusions a diver-
sos nivells en el mare de la tradicio literaria que ell prefereix per inserir-hi la
seva poesia. Tot plegat, el poeta alexandri es sempre, indefugiblement, un
poeta doctus, la tecnica presideix la seva tasca poetica, i es en el model lite-
rari, formal i de contingut, on s'inspira per escriure, tot cenyint-s'hi amh mes
o menys rigor, tot apartant-se'n amh un mes gran virtuosisme creatiu. El mo-
del, com a punt tematic de partenca, pot coincidir amh tin motiu del mon,
diguem-ne, real que envolta el poeta, on hi ha, certament, esclaus, mestres,
mares de familia. El poeta, Herodes en aquest cas, fa progressar la seva okra
pet cami d'una enganyosa espontaneitat, fins i tot quan els Mimiumhs des-
criuen and) pretesa objectivitat cis aspectes menys edificants de la vida de
cada dia de la baixa classe Initja d'una ciutat, potser d'Alexandria; fins i tot
quan caracteritza 1'estil popular amh un sermo quotidianus ple de juraments,
proverhis, forlnules exagerades de pregaria, imprecacions, amh el goal s'en-
trellaca comicament la reminiscencia literaria i la parodia. Tamhe aleshores la
seva es una composici6 tecnica.
Herodes tria un model formal, el metre coliamhic, no exigit per la tradici6
del mini. Aquesta tria, que li permet de transferir "net mimo sopratutto la di-
sincantata rappresentazione delta vita quotidianajustifica les referencies i
les allusions a alguns continguts iambics que, com en altres mimiamhs, son
presents, i latents, tamhe at Mimiamb V, i que hem intentat de resseguir a
partir de la persona de l'esclau Gastro-Isop.

36. Cf. E. DECANI, "Note sulla fortuna di Archiloco e di Ipponatte in epoca ellenistica ", Q('(,(,'
1973, p. 98.


