
Pitac: la caracteritzacio del oo4)os

Ferran Cortina

1. Ttgavvos, aiovµ1 vnJs, uo46s*

Entre finals del segle VII i mitjans del VI van viure els personatges que
mes tard van ser coneguts com a Set Savis, denominacio col•lectiva i poc
precisa, perque ni els noms ni el nombre dels qui en algun moment hi
van ser inclosos no es fix. Tots ells van jugar un paper destacat en la crisi
que aleshores somovia Grecia com a politics, reformadors de l'ordre an-
tic, restauradors d'un equilibri que havia desaparegut de les seves ciu-
tats, en fi, homes de oµovola'. Tot i que arriben a nosaltres estretament
relacionats amb el santuari de Delfos, la seva fama i la consideracio com
a oo(^oi son anteriors a aquesta associacioz. Tot just despres de la seva
mort -o potser fins i tot en vida- entren en la llegenda i els seus (3LOL
comencen a ser objecte d'ampliacions i afegits, sense que, en principi,
Delfos o qualsevol altre centre cultual apol•lini hi tingui cap influencia.
Simonides, Hiponax i Heraclit donen fe que a finals del segle VI eren ja
models prestigiosos als quals s'atribuien sentencies3. Herodot els esmen-

* Les abreviatures dels autors grecs i Ilatins son les utilitzades en el Liddell-Scott-Jones, excepte

A.=Alceu i Aesch.=Esquil.

1. Arist. E.N. 1167a 28-32.

2. Malgrat aixo, el nombre de set aplicat a homes notables pel seu saber es antic. GARCiA GUAI.

1989:16 esmenta cis set savis fills del sol de I'Olimpica VII de Pindar, els set consellers

d'Agamemnon i Priam (11. II 405 ss. i III 146 ss.) i els Set Savis de la tauleta XI del Poema Ie

Gilgamesh, que van polar ell fonaments dels murs d'Uruk. Mcs allunyats de possibles contactes

amb la civilitzacio grega, hi ha els Set Rishis de la tradicio hindu, que van rebre dels deus el seu

saber i l'habilitat poctica, o els Set Savis en el host de bambu d'alguns dibuixos xinesos.

3. Simon. frr. 37 i 76 P critics dues yvC01at de Pitac i Cleobul respectivament; Heraclit. frr. 39 i

104 DK cita Bias; i Hippon. fr. 63 W al-ludeix Miso i sembla quc coneix la historia de la copa

de Baticles.
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to gairebe tots i en relata algunes histories, entre elles, la visita de of
nav'LES ifs `EXXhhog oo(^6o'taL a Cresos4. De tota manera, no hi ha en ell
constancia explicita del grup com a tal, possiblement perque aquesta de-
nominacio no es va lligar als Savis, que com a individuals ja gaudien de
l'estatut de oo4oi, fins a finals del segle V5, per be que va continuar crei-
xent durant tota 1'Antiguitat. La primera cita de set membres plegats es
a Plato -sense, pero, que el nom E7tta oo^oi s'hi trobi- i, a partir d'aqui,
les referencies sovintegen. Es facil pensar que -com havia succeit amb
Homer, Hesiode, Arquiloc o Isop, i com havia de succeir amb Pindar,
Euripides o Socrates- uns personatges que ja havien assolit un gran pres-
tigi van ser objecte d'apropiacio per part del santuari de Delfos, tot i que
certes dades permeten suposar una relacio anterior amb centres cultuals
apol•linis de 1'Asia Menor'. En tot cas, aquestes llegendes al voltant dels
savis i les seves yvcoµal, proverbis populars que els van ser adjudicate, van
ser aprofitades per les autoritats delfiques, com ho indica el fet que al
segle V, o potser ja abans, estiguessin fixades en un hoc prominent del
temple. Malgrat que l'entrada en 1'6rbita delfica sigui posterior a la con-
sideracio de oo^oi, les seves llegendes no estaven encara totalment for-
mades: els (3io1 dels Savis van continuar creixent i les relacions entre ells,
els contactes amb Cresos, l'oferiment de les maximes, son un fruit de
l'apropiacio de Delfos.
La biografia de Pitac -entenent aquest terme com a conjunt de noticies
referides al personatge, siguin o no veridiques- es nodreix en primer
floc d'Alceu, company d'heteria i despres enemic seu. Aprofitant bona
part de la informacio fornida per la poesia alcaica i afegint-ne de nova, es
constitueix la tradicio sapiencial, de caracter encomiastic, objecte del nostre
discurs. Aquesta tradicio ens presenta Pitac com a integrant fix dels Set
Savis. La pertinenca al grup esta testimoniada a bastament8. Les rela-

4. Hdt. 1 29 ss.

5. Cf. PARKE - WORMELL 1956:389.

6. Pl. Prt. 343a.
7. Es molt possible que la llegenda dell Set Savis s'origines a la Jonia i estigues lligada als temples

d'Apol•lo de Didime o Milet. Algunes dades permeten suposar - ho: les ofrenes de Cresos a Didime,

tan valuoses com lee Iliurades a Delfos (Hdt. 1 92 i V 36); la llegenda de la copa de Baticles (o

trespeus , en les versions mes modernes ) esta associada a 1'Asia Menor : els pescadors son sempre

d'aquesta regio i l ' objecte es consagrat en el santuari d'Apol• lo Delfini a Milet o en el d'Apol•lo

Ismeni a Tebes; nomes versions mes tardanes esmenten Delfos; les figures de la majoria de Savis

-Tales, Bias, Pitac i Cleobul- procedeixen de la Jonia o d'arees veInes , i els altres -Solo,

Periandre , Quilo i Miso- tenen forts Iligams amb Delfos. Cf. PARKE - WORMELL 1956:387 ss.

8. Pl. Prt. 343a, R. 335e, Hp.M. 281c; D.S. IX l l,lss. i XI 26, 1; Str. XIII 1,38 i XIII 2,3; Plu.

146 ss., 385 E, 471 A-B, 857 F; D.Chr. XX 6,5; Paus . 1 23 i X 24; Luc. DMort. 416, Macr. 18;

Clem.Al. Strom. I 14,61; D.L. I 13 i 141-2, que cita els seguents autors : Leandri, Efor, Dicearc,

Hermip, Aristoxen i Hipobot.
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cions amb altres membres apareixen sempre, obviament, en contextos
afins a 1'6rbita delfica. L'episodi mes antic es la llegenda de la copa de
Baticles; la resta, la mediacio de Periandre en la guerra per Sigeu, el lliu-
rament de les maximes i de la E Delfica al temple d'Apol•lo, la visita a
Cresos9, aixi com el famos banquet dels Set i els contactes epistolars, son
mes tardans; els dos ultims, per exemple, creations d'epoca hel•lenistica.
La influencia de Delfos va afegir probablement una perspectiva nova al
(3Loc de Pitac, fins aleshores restringit a l'ambit estrictament local de
Mitilene, fent-lo intervenir en una empresa de caire panhel•lenic, 1'exit
de la qual havia d'afavorir tots els grecs: la persuasio de Cresos perque
abandones la invasio projectada contra les illes10, amb la qual cosa va
alliberar de la guerra tots els grecs que hi vivien, i no nomes els seus
ciutadans. D'aquesta manera, Pitac s'apropa a Tales i Bias, que tambe
van intervenir, segons la llegenda, en la politica de l'Asia Menor, amb els
seus consells davant l'amenaca lidia i despres persa11.

Tt avvos, aiuvµvljr?jct /3aortht)s

Pero el prestigi de Pitac, allo que el va col•locar entre els oo(^ttatoL de

Grecia, es 1'actuaci6 en la seva ciutat, i en aixo centrarem ara la nostra

atencio. Pel que fa a la denom1naci6 del carrec que va exercir a Mitilene,

la tradicio encomiastica no divergeix substancialment d'Alceu, tot i que

el qualificatiu de tiQavvoc, utilitzat per ell, no es 1'i:mnic que apareix des-

pres. La majoria d'autors antics segueixen els versos alcaics transmesos

per Aristotil, que l'anomenen «tira», per be que escollit'Z. El mot µovaQXfa

aplicat al govern de Pitac13, no suposa cap variacio, donat que aquesta es

la traduccio al grec de l'estrangerisme TuQavvLS'4. La referencia a Pitac

com a 13aoLXE17S15, en canvi, no seria gens estrany que remuntes a la for-

9. Trobada que, igual que la de Solo, es desmentida per la cronologia.

10. Hdt. 127; D.S. IX 11,1 i IX 25,1-2.

11. Tales va impedir I'alianca de Milet amb Cresos i, aixi, la va salvar quan Ciros va assolir la

supremacia (D.L. 1 25) i va exhortar les ciutats joniques perque constitu'issin, per a totes, un

govern unit a I'illa de Teos (Hdt. I 170). Bias va salvar Priene del setge del lidi Aliares, fent

veure amb un engany que a la ciutat disposaven d'abundats aliments (D.L. 1 83), i va aconsellar

als jonis d'abandonar la seva patria i establir-se a Sardenya, per conjurar el perill persa (Hdt. I

170).

12. Aristotil (Pol. 1285a 30 ss. i E,N. 1167a 28-32), Teofrast (fr. 127 aped D.H. V 73,3), Dionis

d'Halicarnas (V 73,3), Valeri Maxim (VI 5, ext. 1) i Plutarc (763 E iSol. XIV 7-8), s'hi refereixen

com a tira escollit; Dio Crisostom (XX 6,5), Pausanies (1 23,1) i Llucia (Ind. 12), simplement

com a tira.

13. Str. XIII 2,3 i Plu. 147 C

14. La primera aparicio en grec de tovaexia to floc precisament a A. fr. 6, 27, on s'ataca la tirania

de Mirsil.

15. Carm. Pop. 436 (aped Plu. 157 E i Ael. VH. VII 4) i Clem. Al. Strom. III 10,50,2.
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mula utilitzada popularment pels seus conciutadans , amb la qual un fer-
rer o un camperol mitilenes parlava del cap de la ciutat amb els seus
amics o amb els seus clients ". Que el tractament de «rei » es trobi nomes
en una canto de treball d'Eresos, fruit per tant d ' una tradicio oral local, i
en una glossa que en depen, podria reforcar aquesta hipotesi. El tipus de
transmissio , a mes, explicaria la marginalitat d'aquesta denominacio dins
del conjunt de les nostres fonts. Encara que el terme (3aoiXei s s'aplica
sovint a tirans", d'una banda es poc probable que aquest fos el titol ofici-
al del carrec de Pitac; en consegiiencia , en les hipotetiques llistes o croni-
ques que poguessin existir a la ciutat , (3aotXEVg no hi figuraria. D'altra
banda, Alceu , per a nosaltres i per als antics la font sobre Pitac mes im-
portant i , molt probablement , 1'6nica escrita contemporaniament , no sem-
bla, en principi, que hagues de recollir un nom amb una tal carrega de
prestigi per blasmar en els seus cants el seu pitjor enemic'8.
Tornem a Aristotil. Despres de considerar el govern de Pitac com una
tirania escollida , l'anomena aiovµv^irIS . Que significa aquest mot ? L'eti-
mologia, com la de TiQavvoS , es fosca" i el seu valor canvia continuament
segons el lloc i 1'epoca. El testimoniatge mes antic es un passatge de
l'Odi.uea: com a jutges dels jocs atletics que se celebren a la tort d'Alcinous,
s'anomenen nou aiov tv^taL20. A la Iliada apareix la mateixa arrel amb un
sufix diferent, aiov tv^r , que es diu d'un noble mirmidon servidor
d'Aquil • les, aparenca sota la qual s'amaga Hermes21 . Per certes inscripci-
ons, sabem que en algunes ciutats designava unes magistratures electi-
ves22, i en d'altres una especie de dictador escollit23, sentits coincidents
mes o menys amb el d'Aristotil. Aquesta figura de governant es objecte
d'estudi en dos indrets de la Politica : el primer esta inclos en la part on es
tracta de la monarquia24 , i Pitac n'apareix com a paradigma ; el segon,
quan tracta de la tirania25. Aquesta distribucio es consequent amb la teo-
ria de l'estagirita de considerar l'esimneta un hibrid entre el rei i el tira,

16. Del pare de Pitac , Hirres , tambc es diu que va set (3aot4.us Mvit?rlvaiwv (Schol. Marc. in

Dion .Thr. p. 368, 13ss. Hilg.), carrec que en certes ciutats gregues designava una magistratura,

per exemple a Elis (GDI 1152) i Mitilene (IG 12 (2), 6). Cfr. Arist. Pol. 1322b 29.

17. Son anomenats aixi, entre d'altres , Cipsel i Periandre (D.Chr. XX 6,5), Hiero (Pi. 0. 1 23), Gelb

(Hdt. VII 161 ) i Pisistrat (Eup. fr . 137 Kassel- Austin = 123 Kock).

18. De tota manera , si la persona al ludida a A . fr. 5 fos realment Pitac -hipotesi factible-, la

denominacio de PaoLXevs tambe procediria d'Alceu.

19. CHANTRAINE 1990 :39 s'inclina per un origen asiatic , sense mes concretions.

20. Ocl. VIII 258.

21. 11. XXIV 347.

22. IG VII 15 (Megara ), GDI 3045 (Calcedon).

23. SIG 37, 38B8 (Teos , s. V); SIG 57, 7, 18 i SIG 57, 1 (Milet , s. V), nom del cap del thlasos que
exercia per un any el poder.

24. Pol. 1285a 30 ss.

25. Pol . 1295a 7-17.
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perque no es hereditari ( n n&tQLos ), governa com a sobira absolut
(bEorrotlxuws) segons el propi criteri, pero es legal (xat& vo tov ) i elegit ( aiQleti
zuC)avviS ). Afegeix, a mes a mes, que aquest tipus de governant va existir
entre els grecs d'epoca molt anterior a la de l'autor ( tots &Q)(aiols " EXXflow).
No es tracta , per tant, si la informacio es correcta -i no tenim a priori
motius per dubtar -ne- d'una etiqueta creada per Aristotil , aprofitant
un mot ja existent a Homer. L'eleccio, continua Aristotil , podia ser per
tota la vida o nomes per un periode de temps concret o per a un objectiu
determinat , com es el cas de Pitac: enfrontar - se a Antimenides i al seu
germa Alceu. Un altre tret que, en opinio del filosof, apropa tira i esimneta
es la possessio d'una guardia de corps, que els servia tant a Fun com a
l'altre per imposar la seva autoritat sobre qualsevol faccio o individu26.
La diferencia entre ambdos governants radica nomes, segons la descrip-
cio de la Politica, en la forma d'accedir al poder: l'un, el tira, s'imposa
mitjancant la violencia; l'altre, l'esimneta, es elegit. Ara be, qui son aques-
tes persones que escullen o estableixen alg6 com a esimneta de la ciutat?
El cas d'Epimenes de Milet podria il•lustrar el de Pitac i donar-nos res-
posta a aquesta giiestio27. Nicolau de Damasc, la font del qual es proba-
blement Efor , explica que Epimenes aiovµvi -rl v7Lo tov bfEtOV XELQOTOVE1tal
xa(3d v ^ouoiav xtrivrly ov; (3ova£tal. Aqui b^µog -manllevant l'expressio
de Page- significa « the whole citizen - body of the State excepting only
its overlords » 28. Si seguim el paral • lelisme, hem de creure que tant
Epimenes com Pitac van arribar al poder amb el suport d'un grup molt
ampli de les seves respectives ciutats, que incloIa nobles i gent no aristo-
crata. La funcio d'aquests darters, molt probablement es limitava a se-
guir i donar suport als seus caps ,naturals,,. No s'ha de veure, doncs, una
anacronica revolta popular, ni en la informacio de Nicolau de Damasc, ni
en el vers d'Alceu Eot&oavto tvpavvov, tEy' enaivevtes &0X4es (fr. 348, 3),
que -diu Aristotil- to com a subjecte ,els mitilenesos,,. Quant als mo-
tius de la seva eleccio , no es dificil trobar analogies entre els dos esimnetes.
L'arribada al poder d'Epimenes, com la de Pitac, es produeix en una situ-
acio de trasbalsament i revolta civil, quan la nissaga dels Neleides, que
fornia Milet de refs, s'estronca en mig de lluites internes, a la fi de les
quals el tira Amfitres es mort29. Epimenes va ser elegit amb la potestat

26. Arist. Pot. 1286b 35 ss.

27. Cf. PAVE 1959:239.

28. PACE 1959:177.

29. Leodamant, rei de Milet , va ser assassinat pet seu antic rival al tron i membre de la mateixa

familia reial , Amfitres ( o Fitres, segons Cono), el qual es va convertir , mitjan4ant la forca, en

tira. Els fills i amics del primer es van refugiar a Assesos i l'usurpador els va perseguir i va posar

serge a la ciutat . Finalment , gravies a I ' ajuda de dos nois frigis -introductors a Milet del tutee

dels Cabins-, Leodamant va ser venjat . Es aleshores quan els milesis escullen Epimenes corn a

esimneta . ( Nic. Dam ., FGH 11 90 F 52-53, Cono, FGH 1 26 F 1 XLIV).
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de matar qui volgues, prerrogativa que, juntament amb 1'exili, va exercir
contra els fills del tira deposat, als quals havia abans confiscat els bens.
Els testimonis de Nicolau i Cono donen a entendre que la comunitat va
superar la othoic, que tantes desgracies li havia provocat i que tenia l'ori-
gen en un enfrontament a l'interior de la familia regnant, buscant una
figura aliena a aquest llinatge. Pitac i Epimenes, doncs, com Solo (i pot-
ser el mateix Cipsel)30, arriben al poder d'una forma excepcional, quan
les seves respectives ciutats es troben en una situacio critica, i tots ells
gaudeixen d'unes atribucions per apaivagar els conflictes, aixi mateix,
especials. Pel que fa a Pitac, la tradicio es explicita a l'hora de registrar el
seu exit en aquesta tasca: va alliberar la seva ciutat de la guerra civil".
D'acord amb Aristotil, aiovµvi rrIs podria ser la denominacio que empra-
ven els mitilenesos contemporanis de Pitac com a titol ,oficial». D'on
procedia la informacio del filosof? Del mateix Alceu? De la tradicio oral,
la mateixa que va conservar el poema &XEI, t Xa, &XFLj32 D'una obra per a
nosaltres desconeguda o desapareguda, alguna cronica o registre local de
Mitilenej33 No tenim dades per respondre, pero es molt possible que, a
banda d'Alceu, hagi existit una altra font, aquesta encomiastica, que gra-
cies a la transmissio oral va arribar a autors com Hel•lanic, Aristotil o
Plutarc. Tambe es factible dubtar del testimoni d'Aristotil i sospitar que
va col•locar «esimneta» al costat de ,van escollir-lo com a tira» perque
aquest darrer terme estava ple, al segle IV, de connotations negatives i
era, en consegiiencia, impossible d'aplicar a un oocpos com Pitac. Com en
el cas anterior, no veiem la manera de rebatre aquesta solucio, ni tampoc
de confirmar-la; pero si el nom d'«esimneta» havia de bandejar el de
<<tira» usat per Alceu, llavors 1'exit de l'operacio no va ser del tot com-
plet.
Malgrat el nom que sovint It assigna, el (3ios de Pitac que forma la tradi-
cio encomiastica es lluny tant del tira que basteix Alceu com de l'arque-
tip posterior: Pitac, juntament amb els germans d'Alceu, va enderrocar
el tira Melancre", va accedir al poder escollit pels mitilenesos per en-
frontar-se al grup d'aristocrates exiliats que encapcalaven Alceu i el seu
germa Antimenidas35, els antics companys d'heteria, i finalment va aban-
donar el govern i va retornar la independencia a la ciutat, apartant aixi
de Mitilene la guerra civil i la tirania36. Els tirans moren al poder o en son

30. Tambe el govern de Periandre es anomenat en una ocasio « esimnetia » (D.L. 1 100).

31. D.S. IX 11, 1.

32. Cf. nota 15.

33. Les mes probables serien la 'AZOis i els AioXrxa i/o Aco3tax6 d'Hel•lanic de Lesbos, el qual

podria haver sentit els records supervivents a I'illa sobre Pitac. Cf. PAGE 1959:149.

34. D.L. 1 74 (= A. Test. 469 V).

35. Str. XIII 2,3.

36. D.S. IX 11,2.
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expulsats a la forca, mentre que Pitac, quan va haver deixat en ordre
l'Estat, despres de deu anys al capdavant, se'n va retirar i va viure uns
altres deu anys37. El mateix es diu de Solo, d'altra banda el savi amb qui
mes facilment es pot equiparar Pitac: tots dos van arribar al govern en
moments de turbulencia de les seves ciutats i mitjancant una elecc16, van
participar en un fet d'armes que comportava una conquesta per a llurs
patries, van promulgar lleis, etc.
El Pitac d'Alceu, enemic, despres col•laborador i finalment successor de
Mirsil, esdeve en la tradicio sapiencial un Pitac critic i en absolut adula-
dor, que -de broma>> va llencar a la cara del mateix tira xax(otov EwaL
t(uv .tiV ayQLwv 611Q WV toy tuQavvov, t(:tv S' ^µupwv toy xoXaxa, donant-li a
entendre que ell era el primer, i que Pitac, en canvi, no era el segon38.
Aquesta anecdota, que fa l'efecte de ser una adaptac16 d'un refrany po-
pular a un personatge concret, inverteix la informacio negativa provi-
nent d'Alceu i la converteix en positiva, procediment no inhabitual per
generar noticies al voltant del nostre savi. En definitiva, Pitac en la bio-
grafia encomiastica es un personatge amb trets contraris als que carac-
teritzen els tirans.
Nomes dues dades del (3Los podrien ser interpretades com a elements pro-
pis del tira. La primera es la noticia de Diodor de Sicilia, estudiada mes
extensament infra, segons la qual Pitac va repartir unes terres entre els
mitilenesos, una mesura considerada tipica de la politica dels tirans. La
segona es una glossa de Plutarc sobre un dels insults d'Alceu3', la qual
explica ^o4o8oC)nL8a(S, <<no perque Pitac sopes tard o a les fosques», com
diu Diogenes Laerci, « sing perque sovint It plaia fer-ho amb companys
(ovilurotaO vulgars i insignificants»40. Si no es una simple elucubrac16 del
beoci, podria tractar-se d'una reminiscencia de la relacio de Pitac amb
gent no aristocrata, sigui per accedir al poder o per consolidar-s'hi, sigui
perque la seva politica els va ser favorable, la qual cosa pot assimilar-se
com a tret propi dels tirans, si be no exclusiu d'ells, perque es recurrent
en els oo4oi, tirans o no, haver dut a terme, en una poles enfrontada en
dos bandols, una politica mes inclinada al 81jEIo;, que no pas als &Q(oto1.
Pitac, en aixo, es troba al costat de Periandre, el tira per antonomasia, de

37. D.L. 1 75; Val. Max. VI 5, ext 1; D.Chr. XX 6,5.

38. No. Mar. 147 B.

39. Test. 429 V (= D.L. 1 81).

40. Plu. Mor. 726 B. Els deferents significats atorgats a la paraula demostren que els mateixos grecs

de I'antiguitat en desconeixien el sentit exacte. 'Sopar a les fosques>', valor literal de

^o4)o6oQ riSaic, no sembla contenir la carrega invectiva que havia de tenir a la poesia d'Alceu; i

la glossa de Plutarc to rota I'aparen4a de ser una solucio fonamentada en el I3ioc de Pitac per

explicar on mot que el beoci no entcn. La nostra proposta d'interpretacio (CORTINA 1994) es

que Alceu insultava a Pitac de no poder compartir la taula dell eraipot mitilenesos, de ser,

doncs, un efeb fracassat.
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Solo, que va rebutjar de convertir-se en tira, o de Quilo, que va interve-
nor activament en l'enderrocament de tiranies41.

L'expressi6 del oo(pos

El xXEos dels savis procedeix dels seus fets i de les seves paraules, i gene-
ralment no de forma separada: paraula i accio fan un llarg cami Puna al
costat de l'altra". No debades el sentit originari de oocpos es ,verbally
skilled,,". Podem imaginar-los -aixi ho vol Havelock-44 com a repre-
sentants, potser els darters, d'una llarga i antiga tradicio en que el rei, el
general, el sacerdot, el legislador i el poeta eren la mateixa persona. Tot
veient la llista dels Set mes habitual, fa la impressio que aquesta unitat
esta en proces de fragmentacio i que les funcions dels oo,^os s'especialit-
zen. Com a minim, aixo val per a alguns d'ells: Bias es el jutge per excel-
lencia, Epimenides concentra la seva activitat en l'esfera del sagrat. Al
contrari, Solo es 1'exemple mes classic del princep que hem esmentat:
guerrer victories, cap de la ciutat, legislador, poeta...; i en conservem
lleis, sentencies i poemes. Dissortadament el material de que disposem
sobre Pitac es forca mes magre, pero, tot i aixi, ens permet de constatar,
un cop mes, la proximitat entre l'atenes i el lesbi.

Pitac voµoOrrqs

De primer, la paraula escrita o, millor dit, inscrita, destinada a ser vista
per tothom45. El clima d'enfrontament social que caracteritzava la crisi
de l'epoca arcaica, 1'excessiva puixanca dels yevii, exigia l'establiment i
fixacio de la llei, de compliment obligat per a tots, per garantir 1'equilibri
entre els ciutadans. No podia haver-hi justicia sense que la llei i la seva
aplicacio fossin publiques i obertes i deixessin de dependre de la voluntat
de l'arist6crata46. Els oo(^oL -Periandre, Pitac, Solo, Zaleuc, Carondes i
d'altres- van dur a terme aquesta tasca. L'enorme valor del voµoc queda

41. FGH 105, 1; P. Ryland, 18.

42. Les allusions a I'abandonament dels afers publics per part de Pitac i Bias (PI. Hp.Ma. 281c), i de

Tales (Heraclid. Pont . fr. 45 WEHRLI aped D. L. 1 25), son anacronismes que s 'han d'interpretar

dins de les coordenades de la polemica del segle IV entre saviesa contemplativa i practica.

43. HAVELOCK 1982:162 n. 27 rebutja la tesi de SNELL 1924:5-8 de classificar la ao(^ict dels Set

Savis en una categoria a part per set d' un tipus politico -practic, i per cant diferent de l'us arcaic

que indica el mestratge en una iexvIl.

44. HAVELOCK 1982:120 s.

45. Segons I'expressio de DETIENNE 198 1:69. Sobre oralitat i escriptura a Solo , cf. LORAUx 1988:95-

129.

46. Aquesta es l'explicacio canonica (p. ex., VERNANT 1983:47 s.). Lin nou punt de vista el forneix

G. CAMASSA 1988.
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reflectit en la resposta que va donar Pitac a la pregunta de Cresos Tic &pxil
isy1oT11; ^ Tov rtoLxi ^ov ^vXov47 . L'activitat legisladora es un dels trets re-

currents que dibuixen la figura de Pitac segons la tradicio post - alcaica48.

La informacio que ens fan a mans les fonts, tanmateix , es escassa. Es

limiten a assenyalar que Pitac va promulgar lleis i que va excel-lir en

aquesta activitat: la mateixa informacio generica i elogiosa que es troba

sobre la majoria dels Set Savis -Solo, Epimenides, Quilo i Periandre- o

sobre d'altres oo^oi, com Licurg, Draco o Pisistrat.

El contingut de les lleis atribuides a Pitac, igual com s'esdeve amb els

judicis de Bias, ens es gairebe desconegut. Una de les poques que s'ha

conservat to una tematica forca singular : l'embriaguesa . Arist6til4' ex-

plica que una de les lleis que va promulgar Pitac castigava mes dura-

ment els borratxos que els sobris , si delinquien -el doble, especifica

Plutarc-50, i Diogenes Laerci51 hi afegeix que n'era la causa 1'abundor

de vi a 1'illa de Lesbos. Una altra noticia que ens presenta Pitac com a

limitador de la beguda es la referida per Ateneu de Naucratis52. Des-

pres d'una discussio sobre la proporcio adient de vi i aigua per beure en

el banquet diu que « els antics no s'emborratxaven; fins i tot Pitac acon-

sellava Periandre de no emborratxar-se ni celebrar X@ItOL perque no fos

conegut tal com era realment, sing com aparentava ser-ho, ja que

x6TO7tTOV EtBovs xaXxo; cot', olvos SE vov53.

La moderacio en la beguda es un topic de la literatura del segle VI reve-

lador del canvi operat en la mentalitat de l'home aristocratic de l'epoca.

En aquest segle comencen a apareixer inscriptions sepulcrals on s'elogia

la owcpQoouvl1, del mort al costat d'altres virtuts mes tradicionals com el

seu respecte pels lligams familiars, el seu valor i el seu esperit ciutada: la

owlpQoouvrj terme procedent originariament de la religio, ha esdevingut

ja una virtut masculina. El santuari de Delfos es el maxim difusor d'aquesta

&QETij, especialment mitjancant els Set Savis. La owpQooov>1 s'ha de pale-

sar en tots els ambits de la societat alla on existeix perill d'exces, de v(3Q155''

Del vi, no se'n pot prescindir ni tampoc beure'n en exces55, perque els

47. D.L. I 77 i D.S. IX 27,4.

48. Arist. Rh. 1402b, Pol. 1274b; Thphr. fr. 97; D.S. IX 11,1-2; D.L. 1 76 i 179; D.H. II 26, 2;

Clem. Al. Straw. 1 14,61; Suda Il 1659.

49. Rh. 1402b, Pol. 1274b.

50. Plu. Mo, 155 F.

51. D.L. 1 76.

52. Atli. X 31,1.

53. Aesch. fr. 393 NAUCK. Alceu es, curiosament, el primer a expressar la idea del vi com a mirall de

I'home, esdevinguda despres un topic literati (A. fr. 333 V). Aquest floe comu, a mes d'Esquil,

es repres entrc d'altres per Teognis (500), 16 de Quios (26, 12 W = 89 LGURINI , I GENTILI -

PRATO) i Plato (Lg. 649b), autors tots ells d'extracci6 i mentalitat aristocr3tica.

54. Xenoph. fr. 1, 17-24 W.

55. Thgn. 837-40 W.
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perills que comporta son evidents : el vi iguala el ximple i 1'assenyat56, i
fins i tot el savi omple de vergonya57 . En aquest context 1'actitud de Pitac
es paradigmatica . La seva mesura apareix pertot : en la contencio, en el
guany i a l'hora de rebre premis dels seus conciutadans ; en el perdo de
I'assassi del seu fill i del seu enemic Alceu; en l ' abandonament del poder
i en la seva renuncia a esdevenir tira; per 61tim, en la ja esmentada pos-
tura contra 1'embriaguesa . Pero aquesta norma no s ' ha d'entendre com
contraria als embriacs en general o com un incentiu a favor de la sobrie-
tat dels ciutadans , cosa que no tindria gaire sentit en la Grecia antiga,
sing com una limitacio d'un costum propi de la noblesa que havia d'apa-
reixer excessiu als ulls del 8^ tos a l'igual que 1'exhibici6 del luxe i la
riquesa, que estudiarem mes endavant . De fet , eren els aristocrates els
units que disposaven de vi durant tot l'any i que en consumien regular-
ment en els simposis : nomes contra ells, doncs, va adrqada la Bel.
La posicio de Pitac envers la beguda es compartida per d'altres oo(^oL. Un
d'ells es Anacarsis , integrant d'alguna de les llistes dels Set Savis . El savi
escita, al mateix temps que introdueix al seu pals el vi, en produeix sen-
tencies limitadores : « el cep dona tres classes de raIm: el primer de plaer,
el segon d'embriaguesa , el tercer de disgust >>. I a la pregunta de com
hom pot avorrir el vi, el mateix savi va respondre : « si es to davant dels
ulls la turpitud dels embriacs » 58. Per ultim , Zaleuc, el llegendari legisla-
dor locri, va fer una llei que castigava amb la mort els bevedors de vi
sense barreja d'aigua, amb 1'excepci6 dels qui ho fessin per prescripcio
facultativaS9.
Pot set Pitac el vertader autor d'aquesta llei o li ha estat atribuida per la
tradicio? Sigui quina sigui , la resposta es inverificable i no aportara res a
la caracteritzacio de Pitac com a oo46g perque aixo no depen de la histo-
ricitat de la informacio . Ara be, paga la pena de fer certes considerations
sobre la giiestio , que ens permetin , si mes no, d ' imaginar- nos part del
proces creador del retrat del nostre savi. La versemblanca no va en contra
de l'autoria del lesbi , en primer hoc perque es una dada estranya, una
mena de lectio difficilior , i la seva raresa permet pensar que es veridica; en
segon floc, perque el seu contingut , com a Ilei que castiga els excessos
dels yevfl to aparenca d'antiguitat i es equiparable a l'actitud de Pitac
amb la riquesa . Si, pel contrari, preferim creure que es una creacio de la
tradicio sapiencial afegida al seu (3LoS haurem de concloure que l'obra d'Al-
ceu n'es molt probablement la font indirecta , be perque en ella es blas-

56. Thgn. 497-8 W.

57. Thgn. 499-502 W.

58. D.L. I 103. Curiosament a la terra dels escites no hi ha vinyes (D.L. 1 104; Atli. X 441d), pero

els seus habitants tenen farna de terribles bevedors, especialment de vi pur, tal corn succeeix

amb els tracis i d'altres pobles barbars (Ath. 1 427; X 432).

59. Plu. 429 B.
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mava Pitac o el seu pare com a borratxos60 o be, hipotesi que ens sembla
mes convincent, perque d'aquesta manera es caracteritzava Pitac a l'inre-
ves que Alceu. El caracter simposial de, com a minim, bona part de la
poesia d'Alceu es evident: el banquet era 1'ambit d'execucio natural de la
seva Utica, com a floc de reunio de l'heteriaC1. La seva fama com a compo-
sitor d'escolis es palesa6''. Les allusions a la beguda eren fins a tal punt
abundants en els seus cants, que Ateneu, quan el banquet era ja nomes
l'objecte d'un genere literari i no una institucio fonamental en la vida
social de l'aristocracia, deia d'Alceu que sempre ,es trobava bevent en
totes les estacions de l'any i en totes les circumstancies», i que ell i
Aristofanes escrivien borratxos, tal com ho feien tambe molts altres per
lluitar en la guerra mes valerosamentC3. No es d'estranyar, doncs, que el
Pitac limitador de la beguda pogues haver estat generat justament com a
antitesi de la imatge del seu adversari, Alceu, extreta dels seus propis
poemes.

Una altra llei de Pitac -transmesa per Teofrast-`'` prescrivia que les
vendes de terres s'havien de realitzar davant del pritan i dels (3awLXcis.
Aquesta regulacio, asseguradora de la publicitat de la transaccio, sembla
dubtos que es pugui remuntar a principis del segle VI; per tant, deu
tractar-se d'una norma vigent a Mitilene posteriorment i de la qual Pitac,
pel seu prestigi, va ser-ne considerat 1'autor. Tampoc la llei referida per
Dionis d'Halicarnas, que adjudica en bloc a tres figures llegendariament
famoses com a voµo0£TaL no to gaires possibilitats de ser original de cap
dels savis, perque la institucio de registres publics a Grecia es molt pos-
terior al segle V1C5: « dels que van promulgar constitutions a Grecia, uns

60. Aquesta hipotesi, segons la qual els atacs d'Alceu haurien estar contrarestats presentant on

Pitac contrari als excessos de la beguda, es fonamenta en el fr. 72 V. La interpretacio traditional

el considera on acac contra Pitac, de qui es blasmen els origens innobles i els costums simpotics

del seu pare, Hirras (PAGE 1959:170). Pero aquesta identificacio sembla recolzar un xic en la

fantasia (cf. ROSLER 1980:170 ss.). La composicio a que pertany el fr. 170 potser podria donar

una mica de Hum sobre el tema, pero I'estat de conservacio del papir nomes permet d'afirmar

que en un mateix cant apareixen i nwve (v.1), de lectura dubtosa, i 0LrT[ax. D'altra banda, en la

Ilista d'insults recollits per Diogenes Laerci, que no es necessariament exhaustiva, no apareix el

de borratxo.

61. Segons ROSLER (1980:40), coca la seva poesia incloent-t'hi els himnes es publicada en I'ambit del

simposi dels ETaLQoL: «Kurzum: ohne Hetairie kein Lyriker Alkaios». Aixo no implica, pero, que

la tematica hagues de ser 6nicament simpotica. Politica i banquet no son aspectes destriables a

Alceu, com es pot comprovar pets frr. 73, 206 i 332 V. Probablement els exemples serien mes

abundosos si posseissim l'obra sencera del lesbi. Cf. tambe ROSLER 1980:240 ss.

62. At. fr. 1, 449 KOCK.

63. Ath. X 430a (= A. Test. 464 V) i X 429a.

64. Thphr. fr. 97.

65. GEORGOUD[ 1988:220-247.
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van establir que els fills estiguessin sota la tutela dels seus pares un peri-
ode de temps curt ... uns altres fins que els seus noms fossin introduits en
els registres publics, corn he apres de les lleis de Solo, Pitac i Carondas, la
molta saviesa dels quals es pregona,66. Mes interessant que el text de la
hipotetica llei de Pitac, es que aparegui com a autor d'una constitucio,
dada que expressament nega Aristotil : , va escriure lleis, pero no una
constitucio ,6 1 . En principi , aquest darrer es mes digne de credit, tant per
la precedencia en el temps, com per les caracteristiques de les obres on
apareix aquesta informacio. Aixi doncs, hem de considerar totes aquestes
lades com a informacio adrecada a omplir un dels items del oocpos la seva
activitat legisladora. I el mateix hem de pensar del tractat en prosa que
esmenta Diogenes68: es del tot improbable 1'existencia d'un estudi legis-
latiu en prosa pels volts del canvi del segle VII al VI.

Fv@Etat i EAEyEla £nrj

Despres de la paraula escrita , examinem la paraula dita i cantada. Es
tradicio que Pitac va compondre versos, com Bias69, especialment elegi-
es70, corn va fer Solo i corn es diu tambe de Quilo71 de Cle6bul72. El legis-
lador es alhora poeta, un mestre de la paraula. Aixi ho eren -ho remar-
ca Havelock73 el princep d'Hesiode, els )urges homerics o el propi
Aquil•les, educat en fart de parlar eficacment rant corn en el de lluitar. I
pel que fa a l'oralitat, les conditions en temps de Pitac no han variat prou
per bandejar de la 1t6XLs aquesta figura: Solo publica les seves lleis po-
sant-les en forma de poema, i, en cantar- les a la manera homerica, el
voµo0Et11S les ha « des-escrit» per dotar-les del prestigi de que gaudeix
1'oralitat epica74, una tasca analoga a la de Tirteu amb la retry de Licurg;
Taletas de Gortina, trXono16s c v xal voµoOEtlxoc, actua amb el cant per
apaivagar una sedici6 75. De Pitac, no en conservem ni un sol vets: l'epi-
grama que segons Diogenes76 va escriure per a la propia tomba es de

66. D.H. 11 26,2.

67. Arist. Pol. 1274b 18.

68. D. L. 1 79.

69. D. L. 1 85.

70. D. L. 1 79.

71. D. L. 168.

72. D. L. 1 89.

73. HAVELOCK 1982:120 ss.

74. LORAUx 1988:105.

75. Efor, FGH 70 F 149, 19. Sobre la connexio entre els primers codis legals grecs i la paraula

poetica, cfr. CAMASSA 1988:143 ss.

76. D. L. 1 79.
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factura hel•lenistica, aixi com un cant en metre Brit", el contingut del

qual es un tema traditional del corpus ideologic de l'aristocracia, el blas-

me de l'home de doble paraula. Que un poema aixi sigui atribuit a Pitac,

quan precisament Alceu el tracta, en repetides ocasions, de traidor i per-

jur, fa pensar que un tret negatiu del retrat alcaic de Pitac ha estat objec-

te d'una inversio per tal de convertir-lo en un de positiu. Aquest procedi-

ment podria haver generat el Pitac legislador contra la beguda o generos

amb els seus enemics: un contramotlle de la imatge extreta dels cants

d'Alceu i una antitesi del propi poeta. A despit del cas de Solo, M. West,

que dubta que la paraula cantada constitueixi una forma de comunicacio

amb el ftLOg78, nega la possibilitat que Pitac fos autor de cap composicio
en vers. Potser aixo sigui cert i Pitac no arribes a compondre res perque,

a diferencia d'Alceu, que nomes parlava a la seva heteria, l'esimneta s'adre-

cava a tots els ciutadans. Per aixo Solo diu de les seves lleis: OEOµoig b'

oµoiwc tC1 xaxt;.1 TE x&yaOw / ruOnav FiS ExauTOV aQµooa; bixrjv / EY0alpa `.

Els poemes, en canvi, els senten nomes els (^tXot. De totes formes, per

establir la tipologia del oo4oS, objecte d'aquest paper, allo que es diu del

personatge to tanta rellevancia corn una dada historica.

Despres de 1'escriptura de lleis i dels poemes resta l'apotegma, el pur i
simple dit, que paradoxalment es cisellat sobre la pedra, perque sigui vist
tant als Gamins com at temple de Delfos80. Les yV LCLL son, d'acord un cop
mes amb la tradicio, la forma habitual d'expressio dels oo(^oi. Com la
paraula cantada, gaudeixen de prestigi i alhora confereixen prestigi at
seu autor. N'es reveladora aquesta anec dota que sobre el tira Hiparc con-
ta el Pseudo-Plato en el dialeg del mateix nom8'. El fill de Pisistrat, per
educar la gent del camp, va col•locar `E(?µas xata T&c oboes Ev [ t i0) Tov

cioTEwS xaL T@V 611[lwV ExaotwV ... ExXE^ajtEVOS a 1176TO O04TwTata ELVaL, TavTa

aUTOS EXTELVaS Etc EXEyELOV al)r0U 1LOLTijtata xal. EnLbEt'EtaTa T1ic uO(^iac

EnsyQlarWEv. I tambe ho feia perque, quan els seus ciutadans anessin a
Delfos, no veiessin amb admiracio les famoses sentencies inscrites en el
temple, sing que consideressin les seves .t 1XXov oopa. El repertori de les
yvC taL, molt ampli, pertany en general al que es pot anomenar saviesa
popular: normes de conducta, consells practics, etc. Les sentencies dels
Set Savis, com les lleis i moltes de les seves actions, son expressio d'una
moralitat fortament restrictiva, de la qual el seny i la mesura son els

77. D.L. 178. H. LLOYD-JONES i P. PARSONS l'atribueixen a Lobo d'Argos (Snpp/cmentum Hellenisticnm,

524).

78. WEST 1974: 12: -Perhaps one could also consider the possibility that these elegies (de Solo)

represent literary Publications of speeches actually derived in prose

79. Fr. 36, 18-20 W (=fr. 24 D).

80. LORAUX 1988:100 ss. Segons LABARBE 1967:355, la seva concisio es deu al pot espai deixat

normalment al lapicida.

81. PI. Hipparch. 228c.
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valors mes preuats, i la v(3Q15 el mes gran error; que tracta de trobar una
conciliacio amb l'esperit agonal propi de 1'aristocracia i on, en conse-
giiencia, les virtuts cooperatives prevalen sobre les competitives: la ma-
teixa moralitat que informa els poemes hesiodics i la poesia arcaica, i que
contrasta amb els ideals de l'epos. Les atribucions de les yvwFiat a figures
concretes son, en principi, arbitraries. Si van lligades a savis es, d'una
banda, per prestigiar-les, pero sobretot perque la mentalitat grega no
admet la creacio anonima. Aixo explica que algunes d'elles estiguin ads-
crites aqui a un savi, alla a un altre82. En general, no tenen el suport
d'una historia, pero les excepcions no son escasses: n'hi ha algunes que
van connectades estretament amb petits relats. Podem buscar-ne la cau-
sa examinant si existeix algun tret biografic que afavoreixi les atribucions
particulars, sigui per afinitat o per polaritat: de Periandre, per exemple,
es l'aforisme bn oxQaTLa x(JELttov tvQavvi8oS8i evidentment una elaboracio
molt posterior al seu suposat autor.
Quant a Pitac, es poden haver aprofitat dades de la poesia d'Alceu per ge-
nerar sentencies o be, simplement, les sentencies han desenvolupat un
marc narratiu. Aquestes dues hipotesis no son, d'altra banda, excloents.
Sigui com sigui, el fet es que els relats mes significatius del seu (3Log -la
lluita amb Frino, la renuncia a terra i riqueses- inclouen proverbis, com
mes endavant veurem, i tambe inclouen histories de caire menys impor-
tant. Per exemple, el matrimoni de Pitac amb una Bona del casal dels
Pentilides. Aquesta anecdota, de la qual Alceu es fa resso, serveix per in-
corporar un terra topic pertanyent al folklore, la desigualtat en la unio,
sobre el qual existeix una maxima, atribuida a Cleobul de Lindos, a mes
de la que tot seguit esmentarem del savi lesbi: ya[tEiV ^x twv oµoLwv MV
yaQ t;x twv xQELttovwv, SEOnotas, ov ovyyEVEts xt1 op84. Cal•limac va utilitzar
la de Pitac en un epigrama. En ell, el mitilenes, ja vell, aconsella un Jove
d'escollir per a les noces una Bona de similar bressol i riquesa, en lloc d'una
de llinatge superior: TTIV xata oavtov £Xa85. Aquest proverbi -diu la Suda
s.v.- alguns l'atribueixen a l'oracle pitic, altres a Solo, altres a Quilo. Tam-
be es suggerit vagament per Esquil en el Prometeu86, on l'escoli A 1'adju-
dica a Pitac. Plato tambe fa una al•lusio a aquest refrany, que posa sota

82. El refrany to ijµtav tov 7ravt6s eivat, per exemple, pronunciat per Pitac en renunciar a unes

terres i reservar-se'n una petita part, corn veurem infra, ja apareix a Hesiode (Op. 40) -es un

dels consells donats a Perses- i Plato tambe I'atribueix al beoci (Resp. 466c). Tambe el contingut

de Op. 302-3 i 311 coincideix exactarnent amb dos refranys mes, ara posats en boca de Tales:

&vtapov &pyia i capy65 µil io0t. Son proves que maximes tradicionals van passar a set atribuides

als Set Savis.

83. Stob. 111 1,172.

84. Stob. 111 1,173.

85. Call. Epigr. 1, v. 12.

86. Aesch. Pr. 887 ss.
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1'autoria generica dels Ev8o^o18'. Una glossa de Diogenes Laerci, que city
tot l'epigrama de Cal•limac, ens dona el motiu del tal consell: Evyeveote a
ycQ avif 1 yvVf, EAE1 )1VtEQ 1]v AQaxovioS a8EX(^f TOV IIevOiXov, o4o8Q(x
xa-EOOPapeiEio avio1v88. Plutarc prossegueix l'explotacio del tema amb un
relat misogin, un altre topos, que revela la desigualtat del casament de
Pitac: mentre es trobava atenent els seus hostes, va irrompre enfadada la
seva muller i va llencar la taula a terra; davant d'aixo el savi va proferir
una sentencia: exaoiq) TL ^µwv xaxov eoily• cu & TOo jtov, €Qloia 7rQattr1,89. Que
es tracta d'un topic, ho prova que la mateixa anecdota apareix amb pro-
tagonistes diferents en un altre hoc plutarqueu9o. La connexio d'aquest to-
pic sobre el matrimoni amb Pitac pot ser casual, pero no es pot deixar de
banda la possibilitat que aquestes notes fossin considerades desiguals en
la poesia d'Alceu, on explicitament se'n fa esment d'una manera critica91.
Tambe se'n pot cercar 1'origen en una mala interpretacio de 1'insult
xaxonatQi8als: Si Pitac era un « mal nascut>>, per forca el seu enllac amb
una pentilida havia de ser desigual.
Context narratiu i refrany popular tambe es troben lligats en dues histo-
ries que demostren la generositat d'anim de Pitac i que suposen un tren-
cament amb el traditional «fer mal a 1'enemico. Trencament que, d'altra
banda, representa a Pitac un anacronisme, mes propi de Socrates que no
pas de l'esimneta9'. Tanmateix, la renuncia a la venjanca de sang si que
constitueix un fruit del nou esperit que sorgeix de la crisi de 1'epoca ar-
caica, producte del qual es tambe la yvtu nj, atribuida a Pitac, Mg vixaS
&vEV a(taioS n06etoOa193: quan Alceu va caure en mans del seu enemic, el
qual tant havia atacat en els seus poemes, aquest el va deixar lliure i va
dir ovyyvtE111 ti twQiag aiQETWTEQa`'`'. Aquesta actitud es repeteix davant de
l'assassi del seu fill Tirreu95: els de Cime 11 havien fet a mans el criminal,
pero ell el va deixar anar, tot pronunciant una sentencia similar: ovyyvt[uj
EiEiavoiac xQEioowv9'. Aquest comportament contrasta amb les invectives

87. P1. Lg. 773.

88. D. L. 1 81.

89. Plu. Mor. 471 B.

90. Plu. Mor. 461 B: Socrates i Xantipa son el matrimoni; en floc dels hostes anonims hi ha Eutidem.

91. A. fr. 70,6V.

92. Aquest anacronisme, tenyit d'intencio anti-tiranica , es repeteix en on passatge platonic (PI. R.

335e): no s6n Simonides , Bias o Pitac, que ban afirmat que cal fer be a I'amic i mal a I'enemic,

sing Periandre, Perdicas o Ismenias de Tebes.

93. D.L. 1 77.

94. D.S. IX 12,3. Tambe un tal Heraclit ho conta (D.L. 1 76) variant minimament el refrany:

OUYYVtulttl Ttpwpiac xpeioowv.

95. El nom varia en tin altre relat , pero no la seva mort violenta. Neant, que aixi 1'anomena Llucia

(Ind. 12), va robar la lira d'Orfeu del temple d'Apol to de Lesbos, a on havia arribat arrossegada
pel mar. En fer-la sonar , va atreure uns gossos que el van devorar.

96. Pamfila, FHG 111 521 apud D.L. 1 76.
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llencades per Alceu, algunes d'elles especialment violentes en el sentit
mes literal del terme, corn el jurament solemne de matar els adversaris"
o les allusions a la lapidacio i altres castigs sagnants98. Tornem a trobar,
per tant, corn succeia amb el Pitac limitador de la beguda, una caracte-
ritzacio del oogos inversa a l'apareguda a la poesia alcaica.

2. AvSrla Z [tarts

Pitac, un ooc oS, un heroi cultural, comparteix algunes caracteristiques
amb la figura tambe molt antiga de l'heroi guerrer, pero aixi mateix els
separen profundes diferencies. Menelau, Aquil•les o Hector demostren la
seva & -ri a la guerra i a l'assemblea99. La (fir es la seva qualitat principal,
que els separa dels homes per acostar-los als deus i tambe, en ocasions,
per apropar-los a les besties. Les gestes les acompleixen joves, perque la
mort dels guerrers sovint arriba aviat i no els permet la vellesa. Aquesta
mort, corn a estroncadora del millor dels grecs, sera tragica i penosa,

pero al mateix temps determinara la immortalitat del seu xkeos, en for-
ma de culte heroic i de cant epic. L'exit incomplet, la gesta generadora

de desgracies, la forca incontrolada que abat 1'enemic sense remissio, pero

que a voltes es gira sobre un mateix o els sews, tambe caracteritzen l'he-
roicitat del guerrer. Accio guerrera i accio politica estan, tant en els he-
rots homerics corn a Pitac, indissolublement unides. Pitac tambe excel•-
leix en la guerra, el valor es aixi mateix virtut seva10°, pero no utilitza

corn a arma la forca, sing la µsjitS. El seu rebuig de 1'6s de la forca s'exem-

plifica en la sentencia abans esmentada sobre la victoria sense violencia.

Pitac es molt mes a prop d'un altre model heroic tambe present a 1'epica:

aquell que no diu sempre el que pensa, que es val d'enganys i paranys per

obtenir la seva meta, que es tremendament eficac sense necessitar, per

aixo mateix, demostrar-se excessiu, que es util als que 1'envolten, que

arriba a yell i to una mort sense importancia en el conjunt de la seva

biografia. Evidentment la figura que encarna totes aquestes qualitats i
personifica la intel•ligencia astuta de la ti tLS es Misses, representant d'un
altre tipus d'heroicitat: ell constitueix el model mes proper a Pitac. La

gesta guerrera de que ara ens ocuparern ens ho demostra.

En el decurs dels enfrontaments entre atenesos i mitilenesos pel domini
de la ciutat de Sigeon, en la regio de la Troade, va tenir lloc, segons conta
la tradicio, un curios combat singular entre els caps d'ambdos exercits,

97. A. fr. 129, 14-20 V.

98. A. fr . 68, 298 i 143 V.

99. Aquest es !'ideal de perfeccio heroica a Homer . Cf. 1l. IX 440 ss.

100. D . S. IX 11, 2 [Iltzr, axoc] ... xaza Se tilt' eV roL oT?ors vnEQOX1lV avbpelos.
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Frino i Pitac, que va acabar amb la mort de 1'atenes101 . Estrabo i Diogenes

Laerci en son les fonts principals , pero tambe n'existeixen altres referen-

cies menors102 . El relat mes antic sobre la guerra ens el proporciona

Herodot103. La seva Historia parla del llarg conflicte entre les dues ciutats
d'Atenes i Mitilene, que , com a minim, es va estendre des d'aproximada-
ment el 607/6, data de la mort de Frino, fins al darrer terc del segle VI,
quan Hegesistrat , fill de Pisistrat i de l'argiva Timonassa , manava les

tropes ateneses que defenien Sigeon dels mitilenesos. La narracio

d'Herodot no presenta divergencies respecte a les d'Estrabo i Diogenes,
pero no recull el combat entre Pitac i Frino. En canvi, recorda que Alceu
va salvar la vida abandonant les seves armes, fet que Plutarc Ii retreu.
Estrabo explica que, en el context de la contesa per Sigeon , els atenesos
van enviar un olimpionica , Frino. Pitac, que havia salpat per fer-li front,

va mantenir les hostilitats , pero la situacio It era adversa -en alguna
escaramussa desfavorable als mitilenesos, Alceu va llencar les seves ar-

mes per fugir millor-, quan llavors el cap de l'exercit atenes va desafiar-lo

a un combat singular. La lluita entre els dos tampions es va decidir per

un parany del lesbi: va immobilitzar-lo amb una xarxa de pescar i el va
matar. La guerra , de tota manera , va continuar fins a l'arbitratge de
Periandre.
Diogenes Laerci dona mes o menys la mateixa versio que Estrabo, si be
d'una manera mes concisa. Hi afegeix, no obstant, alguns details: l'esde-
veniment es situat abans de fastens de Pitac al govern de Mitilene (pre-
cisament aquest exit militar, segons Diogenes , propicia que els seus con-
ciutadans li confiin el poder)10 `; presenta Frino corn a vencedor a Olimpia
en la prova del pancraci; i, per 61tim, qualifica amb un adverbi Oa00aiwc)
I'accio que Pitac va preparar contra el seu contrincant, la qual cosa expli-
cita el seu caracter d'estratagema enganyosa.
En tots els relats abans esmentats destaca el comportament heroic de
Pitac: es el cap de l'exercit i quan les coses van mal dades accepta amb
valor el desafiament del cabdill enemic 1 el vent. La forma d'aquesta vic-
toria es per a la nostra finalitat especialment interessant. La iniciativa del
combat singular parteix de Frino, el cap de l'exercit i el primer guerrer
dels atenesos, tot un vencedor olimpic, potser com a pancratiasta, espe-

101. El grau de certesa historica subjacent en els relats del duel es evidentment impossible d'esbrinar

i, d'altra banda, establir-lo no constitueix l'objectiu d'aquest treball.

102. D.S. IX 12,1; Plu. 858 A; Suda P 1659; Hicron . ( Euseb. ) Chrsn. a Abr. Ol. XLIII p. 986b (2, 91

SCHONE); Srhol. Aesch . E,,men . 398; Val. Max. VI 5, ext. 1; Polyaen . 1 25; Fest. 397.

103. Hdt. V 94 s.

104. En canvi , Aristotil (Pol. 1285a 30), quc coneix la totalitat de l'obra d'Alccu , i Dionis d'Halicarnas

(V 73,3) afirmen que Pitac va set escollit pels mitilenesos per Iluitar contra els exiliats, menats

per Alceu i el seu germa Antimenides.
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cialitat on la forca bruta i la destresa son indispensables105. Al davant es
troba Pitac, que ha de ser la seva victima. No ha dut a terme cap gesta
digna de l'esment dels narradors, ni tampoc es qualificat per la seva forca
fisica, pero li fa front amb un parany: corre cap a ell portant d'amagat
sota el seu escut una xarxa (XaOQa[Wg)106 o un ormeig de pescador
(aXLEUT x7ly oxev>jy)107. Aquest estratagema, aquest engany, seran fatals per
a Frino. Pitac l'envolta amb la xarxa (7tEQlE(3aA£)108 i el deixa immobilit-
zat: es mort amb un trident i una daga (T, iQlaivrj 8e xai TCO ^L(^L61W)109,

malgrat que es vigoros i enorme (6wµ.aXEov x(A µeyav)110. El cacador carat
o, per expressar-ho amb el mateix vocabulari, qui havia de ser la pesca ha
esdevingut el pescador.
La intel•ligencia astuta que guia 1'acci6 de Pitac es el que els grecs deno-
minen µljzts. Aquestes son les caracteristiques essentials que es reflectei-
xen en el duel de Pitac i Frino. En primer lloc, l'oposicio entre 1'6s de la
forca i el recurs a la propia µt l-Rg. L'exit es pot aconseguir amb la superio-
ritat fisica o be «par l'utilisation de procedes d'un autre ordre, dont l'effet
est precisement de fausser les resultats de 1'epreuve et de faire triompher
celui qu'on pouvait tenir a coup sur pour battu»111. La µfitLS actua en una
situacio incerta i ambigua, on dues forces antagoniques s'enfronten i
ambdues poden sortir-ne victorioses. Pero qui la posseeix esta vigilant el
que passa en el present i tambe allo que succeira en el futur, amatent a
aprofitar l'ocasio. Una sentencia atribuida a Pitac aconsella justament el
domini del moment oportu, xauQov Yv6Ot'12, i una altra, la previsio de les
adversitats, ovvETCjv thv &v60(uv, atQiv YEVEOOaL 't& 6voxeQrb TtQOOVOfvai. onws
µ^ YEvrJ tat113; i s'ha de remarcar que, dins del conjunt de Yvwµat dels Set

105. Eusebi de Cesarea li assigna la victoria en 1'estadi a l'Olimpiada 36 (636/ 5), malgrat que en la

llista d ' Antigon de Carist el vencedor en aquella ocasio es un tal Aritamas de Laconia. Per a

PAGE (1959:157 n. 2) ,pancratiasta ,, es mes probable per ser lectio elifficilior : des de 1'establiment

d'aquesta prova el 648 fins al 492 nomes s'han conservat quatre o tint noms de vencedors. De

totes formes , !' important per a la nostra analisi es que es tracta d'un olimpionica , sigui quina

sigui la disciplina en que vences.

106. D. L. 1 74.

107. Str . XIII 1,38.

108. Str . XIII 1,38 i D.L. 1 74.

109. Str . XIII 1,38.

110. Plu. 858 A.

111. DETIENNE - VERNANT 1974:19.

112. D.L. 1 79 i Stob. III 1,172.

113. D . L. 1 78. Aquest refrany traditional, curiosament posat en boca de Pitac, sembla una explicita

resposta al famos poema del seu antagonista que comenca & ovvveT1lppt TWV aveµurv oTaoty (A.

fr. 208 V) [MARZULLO 1975 :381. G. NAGY (1979:42-58 ) fa esment dels escolis a Od. VIII 75 i

77, juntament amb d ' altres arguments, per indicar l'existencia d'una tradicio epica independent

d'Homer que - contrasted the heroic worth of Odysseus with that of Achilles in terms of a contrast

between pi)TiS and (3LTl » . Els termer de les parelles de contraris que qualifiquen els dos guerrers
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Savis, aquestes son les uniques que es poden incloure en el camp de la
Jujus. Un altre tret es la multiplicitat, la diversitat. La iiitc no es unica,
sing que coneix moltes vies per imposar-se: inOxvVt 1iis, JTOUTQonos,
noXuIu xavoc, .JroXv4Qcov, son epitets d'Ulisses; noLxiXo; anomena Hesiode
a Prometeu"4; JToix1Xo(^Qwv es un qualificatiu que Alceu sembla aplicar a
Pitac 1 ". Finalment, la µi t c «est elle-meme une puissance de ruse et de
tromperie. Elle agit par deguisement. Pour duper sa victime elle emprunte
une forme qui masque, au lieu de le reveler, son etre veritable,,'10. Pitac
es presenta corn a guerrer enfront d'un guerrer, pero a sota es un pesca-
dor, que porta un estris molt simples, encara que desconeguts per al seu
adversari i, per aixo, indefugibles"'.
El combat singular entre Pitac i Frino es del mateix tipus dels que tro-
bem a la Iliada, on nomes es coneix la guerra com a conjunt de Iluites
entre dos guerrers notables"", la qual cosa permet de creure que 1'episodi
es antic o, com a minim, que la seva elaboracio ha seguit models Ilegen-
daris. Pero com a contesa unica que ha de decidir la guerra entre dos
exercits, es el duel frustrat entre Menelau i Alexandre, en el tercer cant
de la Iliada, el parallel mes proper. Analitzar-lo amb una mica de detail
ens sera util per determinar-ne els punts de contacte, les divergencies i,
sobretot, per ajudar a imaginar-nos alto que les succintes fonts del duel
entre Pitac i Frino no conten. La idea del repte sorgeix del troia i es el seu
germa Hector qui s'encarrega de proposar-la als grecs. Tota l'escena es
desenvolupa d'acord amb un ritual estrictament prefixat. Quart Menelau
accepta, s'envien heralds per buscar Priam. Ha de ser en presencia dels
dos caps de la host que s'acompleixi el pacte. El sacrifice i la libacio a
Zeus, la Terra i el Sol, i el jurament solemne, que despres repetiran els
dos exercits, els fa el rei Agamemnon. Les conditions del pacte, repetides
per Alexandre, Hector i Agamemnon successivament"9, son les seguents:
el vencedor s'endura Helena i les riqueses vingudes amb ella. Despres,
Hector i Ulisses mesuren el camp on es disputara la lluita i fan les sorts

son dvS0Eia/auveats, (It6dsa0at/66X(p LCTEXOFLV, (30)Itattxa/1PUXtxci, c(VSpeia/µ>IXav>j xai.

(p06w l{.

114. Hes. Th. 511.

115. A. fr. 69 V.

116. DETtENNE - VERNANT 1974:29.

1 17. La ca4a i la pesca son probablement, en origen, model de la Injltc i ca4ador i pescador en son el

paradigma. En consegiiencia, a la seva terminologia pertanyen les armes humanes d'aquesta

intel-ligencia enganyadora i astuta: xarxes, nanses, paranys, lla4os, ceps. Cf. DETIENNE - VERNANT

1974:32 ss.

118. El verb que utilitza Frino per reptar Pitac ()TpooxcXoult(U) es el mareix amb que Ajax desafia
alterosament Hector (11. XIII 809), Hector ho fa amb Ajax (11. VII 218), o amb el qua] Eurial
descriu la provocacio que llenca Laodamant, fill d'Alcinous, a Ulisses (Od. VIII 142).

119. 11. 111 71-72, 86-94 i 281-291.
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per determinar el primer que llencara la pica. El comportament dels con-
tendents s'ajusta escrupolosament al que ha quedat establert i nomes la
intervencio d'Afrodita trencara el curs dels esdeveniments . La compara-
cio entre els combats , malgrat la dificultat que representa la desigualtat
entre la narracio homerica , molt minuciosa , i les sintesis d'Estrabo i
Diogenes, mostra el segiient: ambdos tenen l'objectiu de decidir una guer-
ra que to com a causa una possessio discutida , Helena i les riqueses o be,
en l'altre cas, el territori de Sigeon; la sort de la lluita comportara quedar-se
amb la possessio objecte de litigi120; nomes hi participa un campio per
bandol; i, per u1tim, el desafiament el proposa un dels que hi lluitara,
concretament el que pertany al bandol que perdra.
A 1'episodi de la Iliada es unicament la forca dels guerrers el que pot
resoldre l'enfrontament: en el mon dels herois homerics, la tails hi ocupa
una posicio marginal . En canvi , la forma d'actuacio de Pitac aixi com el
seu armament i d'altres elements es presenten sovint com a caracteristi-
ques propies de l'adolescent a Grecia. En efecte, no es dificil veure in-
crustacions d'una llegenda de pas de la jovenesa a l'edat adulta en aquest
episodi de la biografia de Pitac. P Vidal-Naquet121 ja va avancar aquesta
interpretacio en relacionar amb aquest combat un altre que pertany al
mite etiologic de la festa atenesa de les Apaturies : el duel singular entre
Xantos, el Ros, rei dels beocis, i Melant, el Negre, substitut del rei ate-
nes Timoteu , massa veil per a la contesa . En ambdues histories es dirimia
un objecte coincident: un territori fronterer disputat tradicionalment per
les dues comunitats. Les monomaquies es van resoldre igualment amb
un producte de la tails: un engany. Les arts utilitzades per assolir la vic-
toria, doncs, son les tipiques de l'etapa de 1'efebia -oposades a les de
l'edat adulta, es a dir, les propies de 1'hoplita-; en el cas del lesbi encara
de forma mes patent, perque els estris amb que lluita s'emmarquen dins
de les coordenades del pescador/cacador: xarxa i punyal, armes lleugeres.
En la llegenda atenesa, el vencedor , Melant, es converteix en rei de la
ciutat. En aixo les fonts sobre Pitac no son explicites amb 1'excepci6 de
Diogenes Laerci : la resta connecten la victoria no amb 1'acces a la direc-
cio de Mitilene, sing amb la concessio d'un territori, present, de tota
manera, que s'adiu amb la dignitat reial . Aixi doncs, el seu pas reeixit a
1'edat adulta comenca amb la posicio preeminent al davant de la seva
ciutat.
Les fonts que ens parlen del duel entre Pitac i Frino no mantenen diver-
gencies importants. Les dues principals , Estrabo i Diogenes, son molt
semblants; provenen potser d'una font comuna, si no es que la primera

120. En rebutjar el trofeu de guerra , com veurem infra, Pitac demostra una actitud molt diferent de

la dels guerrers homerics.

121. VIDAL-NAQUET 1983.
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deriva de la segona. Tampoc Herodot mante amb els anteriors contradic-

cions significatives122. Estrabo, pel que sembla desprendre's de les seves

propies paraules, segueix Demetri d'Escepsis en Hoc de Timeu. Fa cin-

quanta anys D. Page va afirmar que ,the poems of Alcaeus were

presumably the principal ultimate source of their information)) 123 i va

considerar que els fragments 306 f i 167 V fornien indicts suficients com

per considerar la seva proposta bastant fonamentada pel que fa al com-

bat singular. Al nostre parer, i donat l'estat dels textos esmentats, es

possible que Frino tingues un paper en algun cant alcaic, potser en una

arenga guerrera; i que Periandre aparegues al poema del qual el fr. 306 f

es comentari, encara que aixo es mes dificil de justificar; quant al duel

entre Pitac i Frino, malgrat l'absencia de cap mena de suport textual, no

es pot descartar que hagi estat al-ludit per Alceu amb intenci6 deleteria.

La primera caracteritzacio de Pitac com a individu de µ11z; s'ha d'atribuir,

sense dubte, al poeta lesbi. A Alceu, Pitac hi apareix enganyant els seus

companys i dient-los paraules no sinceres (A. 129 V)124 o trencant un

jurament que els unia (A. 129, 167, 298 V), acres, tots ells, tipics d'aqucst

tipus d'intel•ligencia. I aquesta caracteritzacio encara seria mes clara si

l'individu atacat en el fr. 69 V fos l'esimneta. Els lidis donen a l'heteria

d'Alceu una forta suma de diners per conquerir una ciutat125, sense que

n'hagin rebut mat un favor i ni tan sols coneixent-los. Aquestes dues

expressions, reforcades per la reiteracio de negations, palesen una acti-

tud generosa, que contrasta amb la de la persona blasmada: algu del

grup va actuar astutament, tot esperant passar desapercebut. El subjecte

de qui es parla, segons la hipotesi roes versemblant i estesa entre els estu-

diosos, es Pitac: ell pertanyia al mateix grup que Alceu, va abandonar-lo

i es va passar al bandol contrari. El personatge es definit corn una guineu

((%)S aXcona, v.6), ple d'astucies i paranys (noLxLX64Q(ov, v. 7). La µllils es
variable, i per aixo apareix nrolxikoS en aquest compost, molt similar als
epitets d'Ulisses ToXvpQwv i noLx1Xoµr)zrjS. L'individu posse idor de µ11i15

controla la situacio preveient el que ha de succeir (v. 7) i, per ultim, in-
tenta quedar amagat i passar desapercebut (ijXJtcio X(oiiv, v. 8). La guineu
actua individualment i es mou nomes pensant en el seu profit12Ci, sense

122. Sobre el presumpte desacord en Ies cronologies que presenten cis dos relats, cfr. BROUWERS

1929, WILL. 1955:381-391 i PAGE 1959:152-8.

123. PAGE 1959:152 s.

124. D'engany potser s'acusa Lambe el subjecte d' A. 68, 2 V, que podria tractar-se un cop mes do

Pitac: ovx ^x[ t]a aioet. Aquesta hipotesi, pero, no es pot dernostrar.

125. Mes que la locaiitat d'ira, una de les set farnoses ciutats de I'illa de Lesbos, es tracta probablement

de la mateixa Mitilene, perque n6Xtc, a Alceu, sense I'especificaci6 de cap nom, es refereix

normaiment a aquesta ciutat. Cf. PAGE 1959:227 i DEGANI - BURZACCHINI 1977:200.

126. Tret propi de la guineu es el guany (xt:pSoc). Mes endavant veurem com Pitac se separa

diametraiment d'aquesta imatge: excel-leix per la seva &ouXapyia.
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comptar per res amb 1'interes dels ^ia^^o^'Z'. Tot aixo s'ajusta al que sa-
bem de Pitac per 1'obra d'Alceu. A mes, des del punt de vista formal,
tampoc no hi ha cap objecccio perque sigui Pitac 1'atacat, ja que, com
sembla la norma, en els versos del seu enemic sempre es parla dell en
tercera persona'Zg. D'altra banda, pero, no en tenim 1'evidencia: podria
tractar-se d'algun altre desertor o de Mirsil, donat que la imatge de la
guineu escau tradicionalment al tira'Z'.
Un comportament com aquest no to cabuda a 1'epica. Ni una Bola com-
paracio homerica utilitza la guineu. En 1'epoca d'Alceu i en els cercles
aristocratics, el model d'Ulisses, simbolitzat per aquest animal, continua
sense adir-se al codi etic dels nobles. L'us que en fa Alceu, doncs, to evi-
dentment una intencio deleteria, conscient que per al seu auditori era un
paradigma execrable. Mes endavant, en canvi, aquesta mentalitat, tot i
mantenir-se encara vigent es mostra amb fisures: lleialtat, punt d'honor,
sinceritat, amistat, son virtuts tan elogiades com denigrate ho son 1'afany
de lucre o la duplicitat de paraula'j°, pero al mateix temps es reconeix
que 1'us de 1'astacia obre lee porter al triomf`3'.
De tota manera, en el quadre de valors i conductes de 1'home grec, la

(-t^litS no arribara a ocupar, ni de bon tros, un lloc predominant: continua
sent un tipus d'intel^ligencia escaient nomes per a determinades activi-
tats ifigures. Entre elles destaquen tree dels Set Savis: Periandre, Pitac i
Solo. La coincidencia dels tree es reveladora per la seva condicio de go-
vernants: sembla que la µ^jt1S escau perfectament a 1'home encarregat de
dirigir la ciutat13^. Quant ale altres integranrs d'aquest grup de oo^oi,

127. Ja en el terreny de lee hiporesis, el matrimoni de Pitac amb una filla del clan dels Pentilides, un

dels punts de la critica d'Alceu (frs. 70, 6 i 75, ]0 V), podria ser interpretat pel poeta com una

accio d'astucia adre4ada a I'obtencio del poder a Mitilene, terra que mes endavant recollira la

col•leccio teognidia (Thgn. 183 ss. i 1109 ss.).

128. Cf. ROSL6R 1980:181 ss.

129. Per exemple, Solo fr. 11, 5-9 W (=fr.8 D), una amonestacio ale atenesos perque van donar una

guardia personal al tira i van caure aixi en l ' esclavatge de la tirania : tothom es considera molt

intelligent i «camina amb pas de guinew> (v.5), pero la multitud to el cap buit i fa car de lee

paraules d ' un encara mes astut , el lira, el qual supera en astucia els qui es creuen guineus.

L'adjectiu amb que Solo al^ludeix Pisistrat, CA[lAV]t05, I'aplica Hesiode a fee paraules que Zeus

pronuncia per seduir enganyosament Metis i devorar-la (Th. 889-890).

130. Fins i tot a( mateix Pitac Diogenes Laerci li atribueix un poema -lens dubte d'autor molt mes

tarda- contra els qui tenen un doble discurs al tor. Cf. nota 77.

131. paradigma d'aquesta contradiccio es la col lecio teognidea. Cf. Thgn. 67, 77-78, 91-92, 1082c-f,

1113-4, d'una banda, i 213-218, de I'altra, on s'aconsella de practicar amb els amics I'actinul

del pop, un altre animal simbol de la 111jTts.

132. Pisistrat n'es un altre exemple. La manera d'aconseguir el poder per dues vegades, fingint un

acemp[at per obtenir una guardia personal (Arist. Pol. XIV 1), i, despres de la seva primera

expulsio, reaiperar-lo fens-se acompanyar d'una falsa Atena dins de la ciu[at (Arist. Pol. XIV fit),

aixi com el parany que va posar ale atenesos per despullar - los de lee sever armes ( Arist . Pol. XV

3-5), son, des de qualsevol punt de vista que es miri, actions de µ1j,tS.
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en canvi, la situacio es molt diferent. L'absencia de sentencies o actuaci-
ons que demostrin una influencia de la tij'LLS es gairebe total. Nomes
n'hem pogut trobar aquestes: Bias (o be Pitac) va convencer Cresos, gra-
cies a un enginyos us de la paraula, perque no ataques les illes gregues;
tambe el mateix savi, Bias, va enganyar el rei lidi Aliates quan aquest
assetjava la seva ciutat, Priene, deixant escapar un parell de mules ben
grasses, perque els enemics es pensessin que els sobraven els aliments;
per ultim, es deia que Tales es va enriquir preveient una bona collita
d'olives i llogant molins d'oli a baix preu133. Els comportaments astuts i
enganyosos, al contrari, son cabdals en les biografies dels tres savis es-
mentats. La gesta mes important de Solo, segons Diogenes Laerci13', va
set la conquesta de Salamina. Com que a Atenes estava prohibit el sol
esment de 1'illa sota pena de mort, es va fer passar per boig i va recitar
una elegia per exhortar els atenesos a prendre les armes131. L'estratage-
ma tramat per recuperar Salamina de mans dels megaresos va consistir
igualment en un engany. Aquest es el relat que ens en fa Plutarc136. Solo
va enviar un home a 1'illa que, fent-se passar per boig, va dir als megaresos
que si es volien apoderar de les doves mes importants d'Atenes anessin
amb ell a COlias, on estaven celebrant sacrificis al temple de Demeter
d'aquest promontori. Mentrestant, Solo les va fer sortir i va ordenar als
joves que encara no tenien barba (ioic [r](E7tw YeveLLUVZac) de disfressar-se
amb els vestits, les cintes i el calcat d'elles, tot portant punyals amagats
(EYxeAQoiS1(X xQO-07tt6), i d'anar-se'n a jugar i ballar vora el mar. Quan van
arribar els de Megara, els joves atenencs van treure els seus punyals i els
van matar tots. Llavors, fent vela a I'instant, es van apoderar de Salamina.
Es repeteixen en 1'episodi, per tant, elements tipics del pas de l'adoles-
cencia a l'edat adulta: disputa entre dues ciutats d'un territori fronterer,
utilitzacio de les arts bel•liques dels efebs (punyals, enganys) i transves-
tisme femeni. Solo, un cop va rebre el poder dels atenesos, va enganyar
les dues parts enfrontades de la ciutat per tal de salvar-la: va prometre
d'amagat als pobres el repartiment de terres, als rics la confirmacio dels
credits137
Solo i PItac, juntament amb d'altres oo4oL, comparteixen un altre tret
estrany a la tipologia de 1'heroi guerrer: la longevitat. Llucia 1'explica
1rOnicament E7tEL ( xa i (^LXooo(^oL xai 7r6vTe5 oL 7rVQ 7LaL66av E)(,ovteS,

E71Lµ EXEL 6cv 7rw; xai ovro L 7toLOVµevoL favtC v13'. Diu ell mateix que Pitac, com

133. Respecrivament, Hdt. 127; 140 i D.L. 126.

134. D.L. 14 6.

135. Plu. Sol. VIII 1-3.

136. Plu. Sol. VIII 4-6.

137. Fanias de Lesbos api'cl Plu. Sol. XIV 2.

138. Luc. Macr. 18.
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Tales i Solo, va morir als cent anys139 , o, segons Di6genes ' 40, passada la

setantena , i vell, sense mes precisio erudita, ens el descriu Cal-limac'41

Ancians moren Bias142 , Periandre ' 43, Cle6bul144 , Miso145 i Epimenides, el
mes longeu de tots, que va atenyer els cent cinquanta -segons alga- o
els tres-cents que afirmaven els mentiders cretencs14C. Pei que respecta a
la nn-LS de Periandre , tambe algunes de les seves actions en son un clar
producte. Per exemple, la forma en que va despullar de les seves joies i
vestits les dones corinties147 i, sobretot , la ltrlxav^ que va dur a terme per
amagar la seva tomba14S.
Per que la nova categoria de l'heroi cultural, a la qual Pitac , Periandre i
Solo pertanyen, es troba tan sovint revestida amb aquesta forma d'intel-
ligencia? Per que s'escull per a ells el model heroic del qual Ulisses es
paradigma i no el d'Aquil•les? Per que aquesta representacio de Pitac en
els versos d'Alceu, de caracter netament blasmatori i destructiu, s'aprofi-
ta per formar part important d'una llegenda encomiastica com la del savi
mitilenes? D'una banda, hem de tenir en compte la presencia constant
de la ^Lr T1s en els mites de sobirania149. Pero aixo no sembla suficient per
explicar-ne la recurrencia en tirans i governants . La resposta s'ha de bus-
car en les noves conditions historiques en les quals operen les llegendes
d'aquests oopoi. Des de finals del segle VII i durant el VI, to floc a Grecia
un periode de crisi que afecta tots els aspectes de la ciutat i posa en perill
la cohesio del cos social : es comenca a contestar el monopoli aristocratic
de la ciutat . Els sistemes oligarquics , hereus de les antigues monarquies
que dominaven arreu, son questionats i pressionats . En un context aixi,
la capacitat intelligent designada com !-I^T[S, sempre amb l'objectiu de
1'eficacia practica, per forca ha de ser mes util per apaivagar els conflictes
que amenacen la ciutat que no pas les qualitats de l'heroi d'una sola peca,
fort i violent, pero incapac de cedir, d'emmotllar-se en un ambit diferent
del seu propi. El resultat de la hipotetica oposicio en algun poema epic
d'Ulisses i Aquil•les es, despres de molts segles, el triomf del primer.

139. Luc. Macr. 19.

140. D.L. 1 79.

141. Call. Epigr. 1 2.

142. D.L. 1 65.

143. D.L. 1 95 i 197.
1441. D.L. I 93.

145. D.L. 1 108.

146. D.L. 1 111.

147. Hdt. V 92,2-3.

148. D.L. 1 96.

149. DET[ENNE - VERNANT 1974:61-103 i 104-125 demostren que es una qualitat imprescindible

per a I ' exercici de la sobirania.
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3 . Xpi)µara t xth a

Adrecem ara la nostra atenci6 a la consequencia de la victoria, el regal, i

a la seva actitud envers ell, la renuncia. La importancia d'aquesta carac-
teristica a l'hora de concretar la tipologia del nostre savi esta assegurada,
pel cap baix, per 1'extensi6 relativament considerable amb que es tracta

en les fonts. Explica Diodor de Sicilia15" que quan els mitilenesos It van

oferir la meitat del territori pel qual havia Iluitat, no la va pas acceptar,

sing que la va repartir lliurant a tothom la mateixa part, tot dient io toov

ioti 'tov .mXriovos nXriov. Diogenes Laerci'51, que no connecta explicita-

ment l'oferiment dels de Mitilene amb la terra arrabassada als atenesos,

presenta una petita variant respecte a l'anterior: Pitac va consagrar aquest

tros de terra (ir.Q&v &vljxrv), conegut des de llavors com a IlL-rt&xcLOS.

Sosicrates, citat pel mateix Diogenes152, hi afegeix que se'n va reservar

una petita part i va pronunciar aquesta sentencia: tO ijµLov zov 1Lavi6s rXriov

rwaL. Plutarc ens en d6na mes informaci6. Parlant de la conveniencia per

als politics de rebutjar els honors desmesurats, esmenta alguns exemples

d'homes il•lustres: Pitac davant de l'oferiment dels seus conciutadans,
nomes va prendre 1'espai que la seva llama podia abastar, ,perqu& l'ho-

nor no ha de ser un sou, sing un simbol de 1'obra, per tal que subsisteixi

durant molt de temps,,"'. A De malignitate Herocloti154 Plutarc es queixa
del silenci de 1'historiador d'Halicarnas envers la gesta de Pitac en la

guerra contra els atenesos per la possessi6 de Sigeu i conta que els seus
paisans It van oferir Bw^Ot&S ilry&Xag, pero ell va llancar la pica i va decla-
rar que nomes era digne del petit territori que la seva arma havia aconse-

guit. Plutarc recorda que fins aleshores es coneixia aquesta terra amb el
nom de FILTT&xeiov. Estrab6, font principal per a la guerra entre la ciutat
1esbia de Mitilene i Atenes i el combat entre els seus dos caps, no fa
al-lusi6 a cap recompensa oferta a Pitac. Herodot ni tan sols esmenta
1'episodi de Frin6, per be que parla d'aquesta guerra'55

L'estudi de les fonts evidencia una estructura bastant clara: una gesta
important d'un personatge es agraida per la col•lectivitat a la qual per-
tany amb un regal magnific, que no es acceptat tal com se li ofereix, sing
que es objecte d'algun tipus de reducci6. El present es consequencia d'una
acci6 individual, d'un combat singular com els que descriu l'epica i to un
valor i unes caracteristiques similars als trofeus de guerra homerics: es

150. D.S. IX 12,1.

151. D.L. 1 75.

152. FHG IV 502 (aped D.L. 1 75).

153. Plu. Mor. 820 D-E.

154. Plu. Mor. 858 A-B.

155. Hdt. V 95.
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una part o la totalitat del boti guanyat que, amb la seva perennitat, fa

public i confirma 1'honor de l'heroi15C. La seva naturalesa -XwQiov, XtoQla-

el converteix en un regal de reialesa, el valor immens del qual propicia la

seva conversio en sagrat157. Diogenes i Plutarc ens transmeten que la

terra va set consagrada per Pitac, es a dir, convertida en un TeJLEvos, que

fins i tot en llur epoca mantenia el nom de l'heroi fundador. El mot 'L£µsVO;

no apareix explicitament en les fonts, pero no sembla massa arriscat pen-
sar que es tracta efectivament d'un recinte sagrat. La primera part de
l'esquema descrit -gesta heroica i regal propi de rei- mante parallels
evidents amb relats de caire llegendari. Bel•lerofont, per exemple, passa

victories les proves a que es sotmes per Iobates, rei de Licia, que final-
ment el reconeix com a heroi i li lliura la meitat de la seva dignitat reial i
la ma de la seva filla'S8. El text homeric remarca que a mes « els licis» li

van lliurar un TEPEVO; superior a la resta159. Quan Alcinous ofereix a Ulisses
la seva filla Nausica, hi afegeix tambe casal i riqueses1611 . Es possible que
aixo comportes la successio en el tron dels feacis. Uns versos mes enda-
vant Misses demostrara davant de tots els feacis fins a quin punt l'heroi

es mereixedor d'aquest oferiment en vencer tot el jovent de l'illa en el
certamen atletic que en honor seu es celebra. La gesta de Pelops tambe
constitueix una victoria que qualifica el seu protagonista per al matrimo-
ni amb la filla del rei, Hipodamia, i per a succeir Enomau en el tron dels
etolist61. La forma en que Pelops guanya la cursa de carros, mitjancant
un estratagema, accentua una mica mes les simetries de ambdues narra-
cions i de les seves respectives funcions. L'actitud de Pitac respecte al
trofeu, fruit de la lluita individual, es revela nova: la terra es rebutjada,
consagrada o repartida entre el poble1C1. El premi de Fun reverteix en la
noXLs sencera.

156. FINLEY 1986:144 s.

157. -Le rapport avec les chores religieuses s'inverse : ce n'est pas seulement parce qu' un objet est

d'usage religieux qu'il a une valeur, c ' est parce qu'il est precieux qu'il peut etre objet de

consecration " (GERNET 1976:133).

158. H. VI 191-5.

159. Sobre el terme en les tauletes miceniques i a Homer i sobre aquest passatge concret , cf. FINLEY

1984:254 ss. i ARNHEIM 1977:28 ss.

160. Od. VII 311 ss.

161. Cf. PORTULAS 1991:27.

162. Una interpretacio historicista de avveta;E be exaarw x)vrlpwaat TO ioov (D.S. IX 12, 1), podria

indicar que Pitac va dur a terme alguna mesura del tipus dels avubaoltol i, per tant , va seguir

una politica semblant a la d'alguns dels seus contemporanis considerats per la tradicio posterior

com a titans . Cf. Arist. Pol. 1305a; Pl. R. 565e, Lg. 684d, 736c; Isoc. XII 259 [cit. FINLEY

1984:85 n. 1]. Pot tenir cert interes relacionar la postura de l'esimneta amb aquest topic d'actuacio

de la tirania , pero no sembla gens productiu Ilegir les noticies Ilegendaries com si necessariament

haguessin d'amagar esdeveniments veridics.
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PItac es destinatari d'un altre valuos present 113: Cresos, el rei de Lidia, li

ofereix riqueses (XQ1 Laza), tantes com vulgui -precisa Diodor de Sicilia-

del seu tresor (Ex -ro) 'a^o^LXaxeiov); pero no les accepta perque en to el

doble de les que voldria, en haver mort el seu germa sense hereu. Plutarc"'4

ens transmet tambe aquesta resposta de Pitac a Cresos, sense esmentar

cap oferiment. L'intercanvi de regals es una institucio fonamental en molts

pobles primitius. ,La paraula "regal" ... pot ser presentada com una sim-

ple norma en les societats primitives i arcaiques , segons la qual cap home

no donava res, fossin bens, serveis o honors, sense rebre ell mateix o els

seus parents la recompensa deguda, real o desitjada , immediata o anys

despres. L'accio de donar, per tant, era sempre, en sentit estricte, la pri-

lnera meitat de 1'acci6 reciproca , i en constituia la segona un contra-re-

gal» "'S. Aixi succeeix continuament en els poemes homerics -on, dit de

passada, cap altre detail de la vida dels herois rep tanta atencio- i aixi

hem d'interpretar el bcoeov de Cresos: com a primera part d'un intercanvi

mutu. Per tant , si no es per infligir una ofensa o per trencar uns lligams,

el regal mai no es rebutja"''. Tots els regals de Cresos esmentats per

Herodot son correspostos pels seus destinataris i aixi mateix succeeix si

es el rei lidi qui els rep's''. L'exemple mes interessant, pel contrast amb

l'actitud de Pitac, es el d'Alcmeo, fill de Megacles. Aquest alcmeonida va

actuar corn a nQo^evoS dels lidis a Delfos i els va ser d'una gran ajuda.

Cresos el va fer venir a Sardes i corn a recompensa «li regala tot For que

pugui endur-se'n ell sol d'una unica vegada,,"'S, la qual cosa du a terme

d'una manera forca enginyosa i ridicula alhora: 1'a^1^a^Yv^ia no es comp-

tava entre les seves qualitats'". Pitac, en canvi, declina d'acceptar la pro-

posta del rei. La seva decis16, inusitada en els models Ilegendaris, encara

destaca mes perque l'oferent, Cresos, igual que Policrates de Samos o els

tirans en general , representen al segle V a.C . el paradigma de l'home

163. D.S. XII 2 i D.L. 1 75.

164. Plu. 484 B.

165. FINLEY 1986:76. Sobre la importancia del regal en la societat homerica i en I'cpoca arcaica

cf. FINLEY 1984:264-278; FINLEY 1986:75-84, 145-51 i 175 ss.; LACEY 1968:44 s.; MUSTI

1987:35 s.

166. D'aquesta manera procedeix Aquil-les davant de I'ambaixada enviada per Agamemnon i les

paraules de Fenix (11. IX 600-605 ) i Aiax ( 11. IX 632 - 642) desaproven el seu acre . Inversament,

I'acceptacio del regal segella una relacio : la''ELviu entre Policrates i Amasis, per exemple, s'inicia

neµnaw lwpa xal Srxoµrvoc 6X).u nap' exrivou (Hdt. 111 39, 2).

167. Quan els espartans arriben a Sardes per comprar or i Cresos els el regala , immediarament It

cnvicn una enorme cratera de 300 arnfores de cabuda ( Hdt. 1 69 - 70) i (loan Iliura a Delfos un

immens tresor , els delfis , a canvi , li concedeixen a ell i als lidis 3T0oltuvr1liIly xai. ttrs?eitly xa'r

-Tpor.Seitiv xai E5s%vat tw PouIoµevw autwv 'yivrooat ArX(^ov Sc rov (Lief Xpovov (Hdt. 1 54).

168. Hdt . VI 125.

169. La font probable d'Herodot es la propaganda dels adversaris politics dels Alcmeonides.
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immensament ric10. Tanmateix, la seva riquesa lies inutil. Els seus afanys
d'ostentac16 i demandes de reconeixement davant dels Set Savis sempre
topen amb llur resposta negativa. Solo, el protagonista en el relat mes
conegut sobre el rei lidi, despres de visitar el tresor, no el considera
OXf3l6taios &vOQth wv"`. Pitac, al seu torn, li rebutja el tresor12.
Aquesta actitud es pot interpretar des de diferents plans. En primer floc,
la renuncia li evita el possible p©ovos dels deus i dels homes. L'accepta-
cio, des d'aquest punt de vista, esdevindria una prosperitat excessiva, que
podria comportar la ruina, tal com li va succeir, per exemple, a aquest
altre paradigma de riquesa material que es Policrates de Samos. En segon
lloc, suposa el rebuig al sotmetiment al rei lidi, perque un regal tan im-
mensament valuos seria impossible de tornar i, per tant, Pitac restaria
convertit automaticament en un s6bdit obligat de Cresos. I aixo succeiria
tant si Cresos hagues vist en Pitac un igual, es a dir, un rei o un personat-
ge amb un estatut similar al seu13, com si hi hagues vist un individu de
rang inferior.
Tant els x@^!-tata oferts per Cresos, com la terra dels mitilenesos que Pitac
converteix en sagrada son regals d'un valor immens i simbols de reialesa:
la possessio del tresor i del to twos pertoquen a la figura del rei14. Pitac
posseeix, doncs, caracteristiques simboliques del (3CMLXFvg heroic"' -a
aquesta conclusio ens porta l'analisi seguida fins aqui-, tot i que la seva
potencialitat com a monarca es rebutjada per ell mateix. Ara be, de la
mateixa manera que en aquests relats destaquen els trets llegendaris, no
es pot negligir un fet que separa substancialment l'actitud de Pitac res-
pecte dels parallels mitics esmentats: la contencio, la mesura davant del
regal o, fins i tot, el rebuig. Les analogies que hem intentat descriure no
serveixen per cercar una interpretacio de la renuncia de Pitac. Si el regal
del nostre personatge implica uns valors simbolics heroitzadors que po-
dem qualificar d'antics, la postura de no acceptar el present, de repartir-
lo entre els seus conciutadans o de limitar-lo s'emmotlla en unes coorde-
nades historiques mes modernes.
L'acumulac16 de riquesa i la seva exhibicio son, des de temps immemori-
als, elements basics del prestigi de 1'aristocracia. L'exit material forma

170. Cf. Hdt. 1 6-94, especialment 50-51.

171. Hdt. I 30.

172. L'episodi del tripode, fiala o copa de Baticles es il•lustratiu de la contencio de tot el col-lectiu

dels Set Savis. Cf. GERNET 1976:100-104.

173. En la mentalitat dels poemes homerics i hesiodics son els reis els qui donen les riqueses i reparteixen

els botins. Quan Hesiode aplica I'epitet ztXovtobotat als homes de I'Edat d'Or despres que

esdevinguin esperits venerables, hi afegeix: touto yepa5 43aot)<tjtov foXov (Op. 126).

174. Cfr. GERNET 1976:135.

175. El seu matrimoni amb una dona de la nissaga reial mitilenesa dell pentilides n'es una altra:

(3aot4vs es justament el tractament que se li dona en una canto popular (Carer. pop. 436 PMG).
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part de 1'&Qct del noble i la seva possessio es conditio sine qua non per

poder-se comportar d'acord amb 1'etica aristocratica: yevos i JLXoitos no

poden anar separats116. Per contra, la pobresa es el pitjor dels mals"'.

Pero en el context historic de la crisi del segle VI, que hem descrit abans,

l'ostentacio del luxe -la a(3Qoovvrj importada d'Orient- i les riqueses

dels nobles esdevenen un germen de conflicte en la societat: la seva i:QLS

constitueix ara una amenaca per a la noXLs. J.-P Vernant descriu acurada-

ment aquesta situacio: « it vient un moment ou la cite rejette les condui-

tes traditionelles de l'aristocratie tendant a exalter le prestige, a renforcer

le pouvoir des individus et des yevr), a les elever au-dessus du commun.

Sont ainsi condamnes comme demesure, { 3pLS, au meme titre que la fureur

guerriere et la recherche dans le combat d'une gloire purement privee,

l'ostentation de la richesse, le luxe des vetements, la somptuosite des

funerailles, les manifestations excessives de la douleur en cas de deuil, un

comportement trop voyant des femmes, trop assure, trop audacieux de

la jeunesse noble,, "g. La noblesa, pero tambe els altres, han de cedir en

determinats ambits per tal de retrobar l'equilibri de la noXL;. El cami

escollit es el de la contencio general, la ow47Qoavv^1'9. El nou ideal, desco-

negut absolutament en la psicologia dels herois de l'epica, esvaeix les

diferencies entre els ciutadans per apropar-los i unir-los com a membres

d'una cola familia. La finalitat de la contencio es del tot practica, serveix

perque no es desintegri el cos social, perque tothom continu'i tenint el

paper que per naixenca li pertoca, perque mutatis mutandis l'aristocracia
mantingui el seu predomini, no sense limitations, sobre el Sr)Etos'80. Els
termes amb que Diodor de Sicilia comenta 1'apLXaQyveia de Pitac fan res-

saltar aquest sentit practic'8'. La bondat o maldat d'aquesta actitud es
jutja exclusivament des del punt de vista del profit politic i economic;
renunciar al regal li reporta beneficis (&ocaXEia, 661-a) que li permeten
d'assegurar la seva pos1ci6. Una excessiva abundor, en canvi, comporta-
ria Sens dubte una reputacio negativa i la posterior perdua dels regals.
Precisament, l'actitud de renuncia de Pitac abasta la totalitat del que en
els poemes homerics -model heroic de l'aristocracia- constitueix la ri-
quesa: el tresor i la terra.

176. Hes. Op. 313, nXovMh 6' aesrlI xal x0o5 o riISEI; Pi. P. III 110-11 1, Fi bi. pot atXovtov OEOc

&(3Q6v oQE ar, / EXtLS' exw xXso5 suQeo0ai xev fyn1X6v nQoaw.

177. Thgn. 173-4 W.

178. VERNANT 1983:60.

179. Cf. Thgn. 614 i Pi. P. II 34.

180. Solo fr. 6 W.

181. D. S. IX 12, 1, hETQWV yap ET1E1xeia T6 TXelov, ou XEQSEL, ao(^6ic eywwaxcv• to µev 7°Q

iaotilrL SoSav xal a()4 aXELav axoXo1)01j0erv, ti Se nXeovc^La (3Xao4 ijdav xal g6(3ov, SL' wv

taxews &v avtov t1ly IWQEUV a4ici?avto.



38 Ferran Cortina

Aixi doncs, el clixe de Pitac que compon Alceu en el conjunt de la seva
obra -una persona que atempta contra el seu grup i contra tota la co-
munitat mogut per ansies de gloria i de poder, i per aixo descrit amb
simils que palesen la seva voracitat-'82, es distancia diametralment de
la caracteritzacio encomiastica. Aquests trets de blasme els trobem mes
tard aplicats als tirans : en la mentalitat politica grega dels segles V i IV
son, per definicio, grans acumuladors de riquesa i poder; JLXEovE^La,
(^LXocLµia , gOovos, son termes que els defineixen . Els tirans es van investir
o van ser caracteritzats -la distincio no es important a efectes d'establir
la seva tipologia- de certs atributs reials entre els quals es compten la
possessio i distribucio de riquesa's3. Pitac, per tant, amb el seu rebuig
dels regals se separa tambe del model titanic . De tota manera, la coinci-
dencia entre alguns dels topics negatius sobre el tira recurrents a l'epoca
classica i el retrat alcaic, no pot ser casual : Alceu es el primer a criticar un
tira i en ell es troba probablement 1'origen remot de la imatge d'aquest
personatge en la propaganda anti-tiranica posterior.
Naturalment, la postura de contencio respecte a la riquesa es un tret
habitual del conjunt de personatges de 1'epoca arcaica que conformen els
models grecs de saviesa, especialment dels governants i legisladors. Per
exemple, contra l'extravagancia dels funerals -una de les celebracions
socials on 1'aristocracia feia mes ostentacio de la seva riquesa- van legis-
lar Carondas de Catania"', Solo d'Atenesi85 i Licurg, el qual va fixar a
Esparta un funeral extremament simple, prohibint d'enterrar res amb el
mort i limitant els dies de dol, entre d'altres disposicions186. Solo, un dels
integrants invariables en la llista dels Set Savis , a mes de regular els dols
i sacrificis de les doves -interdiccio de matar un bou sobre la tomba o
enterrar amb el cos mes de tres vestits- va establir tota una serie de
normes que restringien els que havien de ser costums de les aristocrates i
que eren jutjats com a excessius pel coma dels ciutadans: sortir fora de la
ciutat amb mes de tres vestits, portar viandes o beguda per valor de mes
d'un obol. No menys interessant es la llei que reduia els premis en els
jocs atletics: cent dracmes per al vencedor en els Istmics, cinc-centes per
a l'olimpionica i analogament per als altres 'g'. Tornem a trobar , per tant,
que es restringeix una activitat reservada a la noblesa i utilitzada pels

182. Cf. FILENI 1983.

183. Cf. GERNET 1976:344-359 , sobre les peculiaritats de les aliances matrimonials dels tirans; PETRE

1975 sobre l'apropiacio de temes reials per part dels tirans i p. 565 s., especialmenr, pel que fa a

l'acumulacio i reparticio de riquesa ; i YERLY 1992:3-32.

184. Stob. XLIV 24.

185. Plu . Sol. XXI 5.

186. Plu . Lyc. XXVII 1-4.

187. D.L. 1 55 i Plu. Sol. XXIII 3. Cf. PLEKET 1976:48-89.
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membres d'aquest grup per demostrar la seva &Qcn dins del seu cercle

social, corn a virtut agonal que es, pero que sobretot servia per

diferenciar-se dels que no hi participaven. Quilo de Lacedemonia, un al-

tre integrant dels Set, aconsella no despendre massa en els casaments:

ydilov ei',tcXf RO1cLoOa1'ss. I les prohibitions de Periandre de Corint de com-

prar esclaus o de restar a I'agora sense fer res, que segons els antics ana-

ven adrecades a impedir que els ciutadans es revoltessin contra ell's`', po-

drien set interpretades, aixi mateix, com a mesures contra el luxe

excessiu'90. Les lleis de Solo contra l'ociositat tenen una motivacio identi-

ca, i recorden, com les de Periandre, la interdiccio de Pisistrat d'establir-se

a la ciutat, la qual cosa reforca l'afirmacio que esimnetes, com Solo i

PItac, i tirans corn Periandre sorgeixen de conditions analogues i actuen,

aixi mateix, de forma analoga. Tambe Zaleuc, legislador llegendari dels

locris epizefiris, va defensar principis morals severs tant en politica com

en la vida privada'9' i va limitar el luxe i ostentacio de les dones: una

dona lliure no podia portar mes d'una acompanyant excepte quan estava

borratxa, no podia dur or ni ornaments, excepte si era hetera'92. Pisistrat,

tira d'Atenes, comptava entre les seves qualitats la generositat, perque

avancava diners als pobres per als seus treballs, i no la nXrovc^ia'93. Un

exemple mes modern ens el forneix Cleomenes, rei d'Esparta a principis

del segle V, que revela una actitud paral•lela a la de Pitac: es objecte

d'oferiments generosos, que rebutja amb fermesa, per part de dos tirans,

Meandri de Samos, el successor de Policrates, i Aristagoras de Milet'94, i,

perque no puguin corrompre ningu, els expulsa d'Esparta. Epimenides

de Creta no va acceptar cap recompensa per haver purificat Atenes de la

sutzura dels alcme6nides"5. I aquesta limitacio del guany i la riquesa

tambe es reflecteix en algunes yvuOµal atribuIdes a algun dels Set Savis en

188. D.L. 1 70 i Stob. III 1,172.

189. Nic.Dam., FGH 90 F 58.

190. La contalla d'Herodot (V 92 tr, 2-4) sobre com el tira de Corint va despullar totes Ies clones

de la ciutat , mitiancant un engany, per cremar els vestits per a la seva esposa morta, podria

haver estat generada per alguna norma limitadora del luxe (cf. MossE 1969:33; GARCiA GUAL

1989:127 s.).

191. Plb. XII 16; D.S. XII 20, 3; Ath. X 429a i Ael. Var. XIII 24.

192. D.S. XII 20-21.

193. Arist. Ath. 16 fa una descriPcio idil-lica del govern de Pisistrat (, la vida en temps de Crones,,),

molt allunyada de la caracteritzacio topica del tira despotic. Les similituts amb els fragments

conservats sobre Pitac del Ilibre IX de D.S. -ambdos eviten disputes cntre els ciutaclans i busquen

la pau per a la ciutat , son (l)LX tvOewar.ot i ovyvcoltovtxoi., I'un reparteix un territori, I'altre fa

prestecs- mouen a pensar en la possible existencia d'un model standard descriptiu aplicat a

governants il-lustres.

194.Hdt.III148iV51.

195. Plu. Sol. XII 12.
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l'antologia d'Estobeu. En boca del mateix Pitac se'n posen dues: &nX,Jotov
XEQbOs i xTfoat i&Ot, amb un contingut similar a la sentencia de Periandre
xEQ sos aioyQov o a la de Quilo ^rjµiav aigou f xEQBog aiuXQov• to .t v yaQ
&na^ X.vaijoet, T6 Se aiei. I tambe Tales adverteix sobre la forma en que
s'adquireix el guany: µt^ nXovtet xaxC g . En definitiva , tots aquests pensa-
ments son solidaris dels versos de Teognis'16:

10kkovs tot xoQo; &v8gas &atXroev a(^0aivovtas-

yVWVcLI yaQ xaxenov tstQov, of i;o0xa raQf .

4. Epileg

A finals del segle Vile i primera meitat del VIe apareixen a algunes noxets
gregues uns personatges anomenats , a voltes indistintament '9', tiQavvos,
aiouEtv^tijs, 8taXXaxt^s, µovapxos, que, malgrat les diferencies de nom, van
dur a terme historicament funcions analogues . Procedien dels mateixos
yells grups que durant segles havien dominat la comunitat, pero el seu
poder era totalment nou. Hi havien accedit amb el suport d'un col•lectiu
ampli , encara que fos amb l'us de les armes , i el seu govern estava com-
promes amb la ciutat sencera, amb els xaxoi i amb els co0Xoi de que par-
len Solo i Teognis en les seves elegies. Son , en aquest sentit, els primers
politics moderns de Grecia: arbitres i mitjancers en ciutats dividides, des-
tructors sovint de l'antic ordre directament o indirecta . La seva accepta-
cio es dificil, perque el seu status no to precedents clars ni en la historia
ni en la llegenda grega . Per aixo, tot i la seva modernitat , son legitimats
-per ells mateixos, per la tradicio o per ambdos- amb atributs antics,
els propis de refs i herois, 6nics models amb els quals es podien compa-
rar.
Aquest proces prestigiador, que potser to els seus fonaments en la histo-
ria"8 , va conformer sens dubte les biografies llegendaries de Pitac, Solo o
Periandre: els mecanismes que els converteixen en oogoi passen per 1'ad-
quisici6 d'un (3io; ple de trets heroics i temes reials'99. Quant a Pitac,
entren dins d'aquesta categoria un bon nombre dels elements que inte-
gren la seva « vida»: el matrimoni amb una Bona del llinatge dels antics
refs de Mitilene, els pentilides; el combat singular amb un heroi enemic

196. Thgn . 693-4 W

197. YERLY 1992:11.

198. Alguns indicis porten a pensar que aixo es fins i tot probable ; per exernple , les peculiaritats do

Ies aliances matrimonials dels titans ( cf. GERNET 1976:344- 359) i la utilitzacio que fan dels

poetes corn a propaganda (cf. PODLECKI 1980).

199. Cf. VERNANT 1982 ; GENTILI 1986; PETRE 1975.
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en defensa de la terra; la possibilitat de posseir un T µcvos corn a regal

per la seva victoria; la distribucio de terra entre els ciutadans; l'adminis-

tracio de justicia. Aquests elements, pero, en consonancia amb 1'esperit

de 1'epoca, posseeixen certs aspectes innovadors o, si mes no, diferents

dels considerats tradicionalment aristocratics, en especial d'aquells mes

dificils d'adequar a una mentalitat ara dominada per la ow(^Qoouvi1. El

mateix episodi de la monomaquia, un tema folkloric amb reminiscencies
, un tipusmolt antigues, es resol d'una forma especial: mitjan^ant la µljiL^

d'intel-ligencia marginal en l'epica, amb 1'excepci6 d'aquest guerrer tan

atipic que es Ulisses. El repartiment entre els ciutadans del TE[tcvoS, pos-

sessio reial oferta pels mitilinesos, demostra una moral restrictiva i una

contencio estranyes a les virtuts agonals. Tambe aquesta mateixa moral

informa el rebuig de les riqueses de Cresos o la administracio generosa de

justicia envers l'assassi del seu fill i envers el mateix Alceu. I el savi, a

mes de ser un mestre en la paraula cantada i el discurs davant l'assem-

blea, tambe domina la nova tecnologia de 1'escriptura: amb ella Pitac

redacta lleis i els seus apotegmes son cisellats a Delfos, alla on tothom els

pot veure.
Al costat de la memoria positiva de Pitac es troba el blasme alcaic: Puna

es enfortida per 1'altre200. Un heroi que no provoqui (^06vo5, que no tin-

gut enemies, que no sigui objecte d'atacs, es alie als models grecs. Quin

es l'origen de 1' ^nalvoc? El mes versemblant es que 1'elogi procedeixi en
darrer terme del mateix lloc i del mateix temps que el i oyos, si be del
camp politic contrari, es a dir, de la part de la societat de Mitilene favora-

ble a l'esimneta i als canvis economics, politics i socials que el seu adveni-

ment probablement va comportar. El medi d'aquesta tradicio encomias-

tica per forca havia de ser l'oralitat; allunyada de 1'ocasi6 ritual del simposi,
mancada del suport del cant i del metre, ]a fixacio per l'escriptura li va
arribar molt mes tard. Aquest tipus de transmissio va afavorir que el (3ioc
de Pitac pogues creixer facilment. D'una banda, la poesia alcaica, direc-
tament o indirectament, per prestec, analogia o polaritat, 11 va subminis-
trar uns quants items biografics. Altres lades enfonsen les seves arrels en
la llegenda i el folklore, encara que el seu protagonista sigui un personat-
ge historic, perque son fruit d'una epoca de trans1ci6 entre els relats mi-
tics i els histories, molt propera en el temps a Pitac, si no contemporania.
A finals del segle VI, Pitac, corn Miso o Cleobul, Periandre o Solo, ja
eren uns homes de prestigi, les sentencies dels quals eren esmentades per
Hiponax, Simonides i Heraclit o inscrites al temple d'Apol-lo delfic. Pre-
cisament, el (3ios de Pitac guanya nous elements en passar pel santuari.
Delfos va fer seves un grup de figures que gaudien de la consideracio de

200. Sobre el retrat de Pitac confegit per Alceu, cf. CORTINA 1993:5-49.
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oo^oi sota el nom de en-r6 oopoi, i al seu voltant van articular-se mes
histories, que els relacionaven entre ells, corn el banquet dels Set Savis, o
els feien entrar en contacte amb Cresos, un personatge de 1'6rbita delfi-
ca. L'apropiacio del temple apol-lini va ser tan efectiva que Pitac sempre
apareixera des de llavors com a edS -r Lv EJTT oo C v. En epoca hel•lenistica,
ultim estadi de la llegenda, encara s'hi van afegir algunes dades mes, per
exemple, els contactes epistolars dels Savis amb Cresos, i es van elaborar
probablement els primers reculls biografics dels Set Savis, en els quals,
suposadament, es basen els relats de Diodor i Diogenes.
Aquest ha estat, a grans trets, el cami recorregut pel (3ios de Pitac: histo-
ria i llegenda, realitat i mite, blasme i elogi, plans tots ells dificilment
destriables, com la moneda del segle II d.C. amb la llegenda AXxaros
MfjTLXrjvatos a l'anvers i el cap de Pitac al revers201.

201. RICHTER 1965:1 69.
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