
El vell del mar, la seva fella i el savi delfic

Jesus Carruesco

A traves de la imatgeria literyria i artistica dels grecs, dels relats i fictions sobre
la figura de Ilurs savis, hem descobert la complexitat d'un tipus de pensament
que sempre s'escapa de definitions massa estretes. Per a nosaltres, i per a la
major part dels grecs, el paradigma de la saviesa arcaica es el deu de Delfos, son
tambe aquells Set Savis portaveus del missatge delfic de consciencia dels propis
limits i de mesura.
I ranmateix, al costat d'aquestes, d'altres figures de la mitologia i la tradicio
historico-llegendyria de la Grecia arcaica se'ns apareixen corn a representants
d'altres formes de saber, mes marginals i mes ambigues, sovint tambe mes
antigues, que la saviesa delfica. De fet, en el gran moment de codificacio d'una
ideologia ciutadana que es la primera meitat del s. VI a.C., Delfos actuary com
a aglutinant d'aquests sabers dispersos, establint punts de contacte -alto que,
des d'una concepcio estructuralista dels esquemes de pensament, podriem ano-
menar isotopies- entre el savi delfic i aquestes figures alternatives del saber
arcaic.
Aixi, el poeta iambic, o el mateix Isop, en tant que arquetipus culturals -per
oposicio a personatges historics-, presenten trets inequivocs de la figura mi-
tica del trickster, astuts portadors de formes de saviesa popular, la paraula de
blasme i la moralitat de la faula. Doncs be, tant Arquiloc com Isop entren en
un determinat moment en l'orbita delfica; el segon arribara a veure's admes
-com a convidat pobre, aixo si- al traditional banquet dels Set Savis, tal
corn ens l'ha transmes Plutarc. De la mateixa manera, el mite de la successio
de divinitats profetiques en la seu delfica, formulat en primer floc per Esquil
a] principi de les Eumenides i que gaudi de gran influencia, no es, com molts
han pensat, el reflex historic d'una realitat cultual, la substitucio d'un antic
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oracle de la Terra per 1'oracle d'Apol•l6. El mite es, mes aviat, un testimoni de
la relacio que estableix la paraula apol•linia amb una saviesa femenina i terres-
tre, en un esquema mitico-conceptual similar al de la historia hesiodica de
Zeus empassant-se Metis, la personificaci6 mateixa d'aquest saber, al principi
del seu regnat.
Pero la figura que aqui ens interessa es la del Veil del Mar, representant d'un
coneixement no terrestre sing marl, pero que corn la potencia profetica de
Gea-Temis s'ha vist fins a cert punt assimilat per la paraula justa i clarivident
de 1'Apol•16 de Delfos i els seus savis. En les pagines que segueixen intentarem
resseguir -sense cap pretensi6 d'exhaustivitat, pero- els principals trets dis-
tintius d'aquest personatge mitic`, posant un emfasi especial en els punts de
contacte entre la figura mitica del savi marl i el nou tipus de savi que Tales i els
seus companys representen.
La primera menci6 del Vell del Mar que conservem es troba en un vers homeric
de caracter formular: Tetis, la Nereida de peus de plata, mare d'Aquil•les, se'ns
presenta com a filla del Vell del Mar (uQyvQone^a OETLc OUyaTIIQ MOLL y^,QOVioc2).
Una primera observaci6 important s'imposa, mes important encara pel carac-
ter traditional que representa el fet de tractar-se d'una denominacio formular:
la del veil mari no es una figura aillada, sin6 que esta en estreta relaci6 amb la
seva filla, que corn a tal rep a l'epica un nom especial, AXocY0vii, que els antics
glossaven corn a Filla del Mara. En la presentac16 sistematica dels deus de la
mitologia que es laTeogonia d'Hesiode, Nereu, la figura mes sovint identificada
amb el Vell del Mar, apareix amb totes les seves filles, que reben blurs respectius
noms en un llarg cataleg. En la mateixa Iliacla trobem un cataleg de Nereides,
coincident en part amb el d'Hesiode, quan aquestes s'uneixen en el plany a blur
dissortada germana, Tetis, que es troba en el palau del seu veil pare°'. Pero en el
mite, el Vell del Mar apareix generalment acompanyat per una sola fella. De

1. Una tasca realitzada ja en gran part per M. DETIENNE, Les maltres de verite clans la Greg arnc^u'grre, Paris 1967

(capitol 111), que negligeix, tanmateix , alguns aspectes del personatge corn el seu paper en relats de colo-

nitzacio o la importancia de la seva filla. En el present article, nosaltres ens limitarem a estudiar el segon

d'aquests aspectes. Sobre blurs capacitats metamorfiques, vegi's tambe P.M.C. FORGES IRVING, Metanrorf hosi.1

in Greek Myths, Oxford 1990, pp. 171-194.

2. 11. 1538; 1 556. El vers esta en realitat format per dues formules (per a la primera, cf. Od. XXIV 92). La

segona (Ovy('4Ti1Q &Xioto yepovTOC) reapareix en I'Odissea aplicada a Eidotea, filla de Proteu (IV 365; una

variant a 1 72, referida a Toossa, filla de Fortis).

3. Terme aplicat a Tetis, la Filla del Mar per excel-lencia a la /leach, a H. XX 207; a una figura innominada en

relacio amb les foques de Proteu a Od. IV 404 (malgrat el paral•lelisme amb V 422, res no ens diu que es

tracti d'Amfitrite; cf. Eustath., p. 1204,4, que la identifica amb una Nereida); a Ies Nereides en general

(&Xoaubvat) a A.R. Ark;. IV 1599. Cal-limac (fr. 545 Pf) parla d'una Nereida anomenada'Y&1ioo6bvtl.

La paraula &Xoovv&tl sembla contenir un derivat de 6i cup (cf Chantraine, s.v.); la reinterpretacio etimo-

logica dels antics corn a Filla del Mar (cf. Schol. ad Od. IV 404; Hesych. s.v. vbvat, v6vrly) is per aquest

motiu encara mes significativa.

4. H. XVIII 36: ,`pevij ev (3evOraoty &)`o,- Jtapa 3TOTQL yepoVTi. Observi's que la mencic del pare continua

estant vinculada a una sola fella, Tetis. Quan les Nereides apareguin, ja no sera giiestio de la relacio pare-

filla, sing de 1'aplec (aµ4ayepovTO, v. 37) de les germanes en un lament coma.
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fet, el grup pare-filla portadors d'un tipus determinat de saviesa constitueix,
com veurem, una unica unitat mitica.
En l'Oe-lissea, el Veil del Mar apareix rota el nom de Proteu5, habitant de 1'illa de
Faros en la costa egipcia, on Menelau es troba retingut per 1'ira divina en el seu
llarg retorn de Troia. Ignorant del motiu d'aquesta &JroOia, incapac de sortir-
se'n per si sol, Menelau rep 1'ajut espontani d'una dea marina, Eidotea (<<Savia
deessa»), filla del veil Proteu, savi veridic corn ella pet-6 molt menys disposat a
ajudar-lo. Ella It explica corn obtenir la informacio que necessita del seu pare,
que coneix les profunditats del mar (w. 385 S.: 6; TE Oa;^60011S JT6011; (3 vOea olbr)
i If revelara no nomes que ha de fer per retrobar el cami de retorn, sing tambe
el que succeeix a Esparta en la seva absentia i fins i tot el seu desti benaurat.
El nom de la filla de Proteu ens indica que participa de la saviesa del pare. Tot i
que no es ella qui respondra a les preguntes de Menelau, per a la mentalitat
agonistica dels grecs el fet que conegui la manera de superar les astucies meta-
mbrliques del veil la qualifica com a posseIdora d'un saber de la mateixa natu-
re que el d'aquest. I efectivament, en el cataleg hesiodic de les Nereides en
trobem una, anomenada Halimeda, d a Savia del Mar,,, (amb l'element -Euib-
que apareix tambe, per exemple, en el nom de Medea, una altra figura femeni-
na dotada d'un coneixement molt especial). D'una altra, Nemertes, que to

corn a nom allo que a Homer i Hesiode es un epitet del Veil del Mar, «veridic,
infallible», se'ns diu explicitarnent que to el mateix coneixement que el pare
(v. 262: N1].trQQTijS 0', ij JraTOoS i•X L voov &OaV&'roLO). I precisament aquest mot,
vooc, es el que apareix en el nom d'unes quantes Nereides del cataleg hesiodic:
Hiponoe, Autonoe, Polinoe i Pronoe.
Aixi, a traves de paraules compostes amb les arrels Lb-, µi16-, -vorr, la filla del
Veil del Mar porta ja en el seu nom la marca d'una saviesa que comparteix amb
el seu pare. En la filla, aquest saber es sempre benefit i s'aplica espontaniament
a salvar els homes del perill del mar. Hesiode ens ho diu explicitament', i la
mitologia va plena d'aquestes actuations salvadores'. La saviesa del pare, mes
ambigua, es mou entre dos pols. En ocasions el trobem esquerp, react a lliurar
el seu coneixement, que 1'epitet &ocdiiog, d'origen incert, sembla connotar
corn a saber maligne i marginal.

5. Tambe rep aquesta denominacio Forcis, que nomes cs csmentat, pero, en relacio a la seva filla Toossa, mare

de Polifem (1 72) i a I'acollidor port d'Itaca on arriba Odisseu (XIII 96; XIII 345). Dos elements caracte-

ristics de la tipologia del Vell del Mar, com haurem de veure. Sobre Atlant com a Vell del Mar a I'Odi.uea,

cf. infra n. S.

6. 7h. 252-254; cf. v. 264: ni uµova epya lbu^at, aixi com els noms de Sao, Eulimene, Cimodoce, Cimatolege,

Pontoporea o Eudia (aquest nomes en les fonts iconografiques). Sobre la denominacio Leucotees (,<Dees

Blanques,,) que reben les Nereides com a divinitats benefiques (cf. l'actuacio de la mateixa Leucotea

salvant Odisscu naufrag, Od. V 333 ss.), vegi's Et. Mag. p. 561, 145; Hesych. s.v. Xevxoir).

7. A les actuations de la filla de Proteu que comentem podem afegir, a tall d'exemple, I'actuacid providential

de Tetis al capdavant de totes Its Nereides en el perillos pas de la nau a traves de les Roques Errants: A.R.

Arg. IV 931 ss (cf. infra n. 16). Tambc cs caracteristic el port del Vell del Mar a I'Odiuea: per molt que burin

els vents a ('exterior, les naus que es trobin a dins no necessiren amarres (cf. n. 5).
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8. Od. XI 32Z (Ariadna es xoup^w Miva>vos olloo^povoc), X 137 (Circe es czuzoxaatyvtjt^l o)<oo^povo5

Aiijiao) i 152 s. (Calipso es ':4t1<avroc ©uyciiilp o)<oo^povoc, 05 ie ©a7`ciaaih / naat^C (3ev0ea oiSev).

Aquesta tiltima formula es la mateixa que descriu la saviesa marina de Proteu; Atlant i Calipso, com

Proteu-Eidotea i Forcis-Toossa, se'ns presenten doncs sofa els frets del Vell del Mar i la seva f711a, fins al

punt que a Apol•lodor Calipso s'ha convertit cn una Nereida (Apollod. 1.2.7).
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no nomes un bon governant, sing tambe un arbitre en casos de conflicte. Pero
deixem de moment 1'Odissea i seguim la sort del Vell del Mar i la seva filla. Un
cas especialment interessant es el de 1'Helena d'Euripides, on tornem a trobar la
fella de Proteu, esdevingut aqui simple rei mortal -i ja mort- d'Egipte, en la
linia de desmitificacio del mite comencada per Herodot (II 112 ss.) i que es
particularment caracteristica d'aquest periode de l'obra euripidia. Al principi
de 1'obra, Helena ens presenta aixi la que sera la seva salvadora:

Ei&), TO µrITQOS ayxaLO 1', of 71v (3QE^OS'

EnEi b' ES rj(3rjv r^10rv cu^aiav yaµcuv,

xaXovow avtr v OEovorIv• to Orta yaQ

to t' ovta xai µEXXovta Haut' ^niotato,

IIQoyovou Xapovoa NflQEws TLµaS JCcQa (vv. 11-15).

La filla de Proteu es doncs anomenada primer Eido, en record de la seva mare,
la Nereida Psamate; en efecte, la referencia a la mare, situada entre el nom de
la filla i la precisio del temps durant el qual va portar-lo (com deixa ben clar
1'adversativa del vers seguent), estableix una relacio inequivoca entre el primer
nom i la Nereida Psamate, paral•lela a l'explicacio del segon nom en els versos
seguents. En efecte, arribada a l'edat nubil, el seu nom canvia pel de Teonoe,
que Helena glossa pel seu coneixement profetic. Aquest saber, perdut per Pro-
teu el caracter dive (i per Teonoe, circumstancia que explica el joc onomastic
per tal d'evitar el nom homeric d'Eidotea, propi d'una divinitat), li ve ara del
propi Nereu, pare de la seva mare. La manera d'expressar-lo, tanmateix, ha
canviat en passar a la neta: mes apropiats a una mantica de tipus delfic, els
termes del vers 11 contrasten amb la definicio homerica d'aquest saber: «co-
neixedor de les profunditats del mar sencer,,.
La mateixa Teonoe s'encarregara mes endavant de definir millor el seu carac-

ter:

EydU nE(^uxa T' EUOEPELV xai (3OUXoµaL

4LX I T' Eµautrw, xai %40g tovµov naTQOS

ovx av tiaivaµ', oUBE uuyyovw x,aQw

8oLflV av 'g SvOXXE^S 4avT]OOµaL.

£VEOTL 8' iE(JOV t^S S ixrIS E O.oi µEya
Ev try 4UOEL• xai to'Uto NfjQEU)S naQa
Exouoa Ocu^ELv, MEVEXEwS, 7LELQ6000µaL (vv. 998-1004).

El que aqui Teonoe considera heretat de Nereu es una justicia intrinseca a la
seva naturalesa. Aquesta justicia consisteix, com a l'Odissea, a salvar Menelau
de 1'anopia en que es troba, pero ara, a finals del s.V a.C., el seu fonament rau
en tres criteris propis ja de la uw4Qoovvfl delfica: el coneixement de la propia
naturalesa i la voluntat d'actuar d'acord amb ella (3TE4uxa xai (3auXoµaL es una
expressio forta, 1 PLX(1J Eµautrw no es Iluny, en aquest context, del yvCOOL oautov
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de Delfos); el fet que aquesta naturalesa consisteixi en la pietat (e6ue(3eiv), ex-
pressio alhora de relacio i distancia amb la divinitat, i ]a justicia (&x i); i, per
ultim, el desig de preservar la propia bona reputacio 1, sobretot, no pol•luir
(µlaively) el x4 del pare. Tres normes de conducta que retrobem en moltes de
les sentencies que la tradicio atribueix a un o altre dels Set Savis9.
Pel que fa a Proteu, ja no ens trobem amb una divinitat marina dotada d'un
saber misterios i ambigu, sing amb un home assenyat, un oth4 wv. Quan Helena
ens explica el motiu pel qual Hermes la va conduit a Egipte, ens presenta
Proteu corn 1'home que el deu jutja el mes savi'°. L'expressio no podia deixar de
recordar al public atenes la historia traditional del trespeus (o la copa de Ilaticles)
ofert a I'home mes savi, historia que defineix el grup dels Set entorn de l'Apol•lo
delfic; i menys en una epoca en que un nou membre estava essent recrutat per
Delfos: Socrates, que la Pitia proclama el mes savi, amb considerable sorpresa
de l'interessat. El rei d'Egipte se'ns presenta, doncs, sota els trets d'un savi

delfic"La
figura pare-filla es, en 1'Helena d'Euripides, doble: Nereu-Psamate, Proteu-

Teonoe. Pero si de Nereu i Psamate, figures tradicionals del Vell del Mar i la
seva filla, Teonoe ha heretat el coneixement profetic i una justicia salvadora, en
la seva persona i la del seu pare Proteu aquesta saviesa i aquesta justicia han
adoptat la forma de la uw4Qouvvij delfica.
La pertinenca d'aquesta agrupacio pare-filla com a unitat mitica corresponent
a un tipus de saber determinat es encara mes evident pel fet que el fill de
Proteu, Teoclimenos, no participa aqui de la saviesa ni de la justicia de la seva
germana. I el nom no esta triat a l'atzar: ens remet a contextos de tipus infer-
nal no sense relacio amb les figures marines que estem considerant: Climenos
i Periclimenos son sobrenoms del mateix Hades, Climene el nom d'una Nerei-
da en el cataleg de la Iliada, i Periclimenos el d'un heroi de la infernal Pilos
amb poders metamorfics que utilitza en una lluita amb Heracles del mateix
tipus que les d'aquest amb Nereu o Trito, o que la de Menelau i Proteu a
l'Odissea12. Pero en presencia del mitema pare-filla, la figura del fill de Proteu
queda exclosa de la saviesa i la justicia que els altres dos comparteixen.
En una historia recollida pel recopilador Cono (s. I a.C - I d.C.) retrobem
alguns dels elements que hem vist a l'Helena euripidia. Aqui, I'assenyat Proteu

9. Vegi's, per exemple, algunes de les que Diogenes Laerci atribucix a Tales en 135-37: "El mes dificil cs

coneixer-se on mateix», ,Els dens veuen fins i tot els nostres mals pensaments,,, ,No t'enriqueixis injusta-

ment,, o 'Com to tractis els teus pares, aixi et tractaran els teus fills".

10. E. Hel. 47: tavTwv 'tQoxeivaC uw(ipoveoTaTOv (3eoTWV.

11. Tambe es significativa la seva condicio de mort. Nombrosos punts de contacte poden establir-se entre la

justicia del Vell del Mar i la del Jutge Infernal (dos personatges 6Xoo^povec, com ja hem vist), pero aquest

es un tema que no abordarem en el present article.

12. Periclimenos = Hades: Hes. fr. 136; Hesych. s.v. IleptxX6prvoc. Climene nom de Nereida: 11. XVIII 47.

Combat d'Heracles i Periclimenos: Hes. fr. 35; Apollod. 19,8 i II 7,3; A.R. A, . 1 156 ss. i schol. ad loc.

Heracles i Nereu: Pherecyd. FGH 3 F 16A; Apollod. 11 5,11.
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fuig d'Egipte en companyia de Cadme per por (Se81chS) de la tirania de Busiris.
Arribats a Tracia, Proteu retroba el seu hoste Clitos, un rei assenyat i just corn
ell (ud(p wv xai bixaloS), i es casa amb la seva filla, Crisonoe. Esdevingut rei de
la contrada veina, Proteu to fills de caracter ben diferent al seu, salvatges i
transgressors de les lleis (ovx' o toiouS ai rth, tXXdtovc xai aa(?av6j1ouc). Heracles,
enemic dels dolents (EuooJrov1]Qo; wv), els mata i Proteu, en un doble acte de
justicia, enterra els seus fills i purifica Heracles del crim. El seny i la justicia de
Proteu, la barbaric dels seus fills mascles i la saviesa compartida del pare i la
filla (Crisonoe la porta implicita en el seu nom, corn hem vist) son elements
que venen a confirmar l'evolucio de la saviesa del Vell del Mar i la seva filla que
hem tracat.
Pero aquest model mitic pare-filla definit per un tipus de saber especial, un
coneixement profetic relacionat amb la intel•lige'ncia astuta que els grecs co-
neixen amb el nom de [1f]TLS" 3, desborda els limits de les divinitats marines i
esdeve un esquema operant en d'altres nivells de la imatgeria mitica de la
Grecia arcaica.
En el panteo olimpic, l'exemple mes evident el forneix el mateix Zeus i la seva
filla Arena, que hereta la saviesa del pare. Les diferencies son, evidentment,
molt importants. No trobem aqui els trets que caracteritzaven el saber del Vell
del Mar i la seva filla com a marginal en relacio precisament al saber olimpic
que Zeus i Arena representen: l'illa solitaria, les profunditats marines, la velle-
sa del pare o el cercle de metamorfosis que preten evitar la divulgacio del
coneixement. Pero tampoc no falten els punts de contacte, que indiquen que,
malgrat el seu caracter olimpic, aquesta µijz1S de Zeus i la seva filla no es tan
radicalment diferent del lnisterios saber marl de Proteu i Eidotea.
Aixi, el motiu perque Zeus s'empassi Metis es l'advertencia de Gea o Prometeu
(segons les versions) que el fill de Zeus i aquesta potencia d'astucia i engany
hauria superat el pare en µ>1i1S i hauria acabat per destronar lo''. Doncs be,
Metis es una Oceanide i el mateix motiu apareix en el cas de Tetis, una Nerei-
da15: tambe ella, segons l'oracle de Temis, engendrara un fill mes poderos que
el pare; Zeus i Posido, deus sobirans, no poden permetre-s'ho i el problema es
resol ara casant-la amb un mortal, Peleu. En els dos casos la dea es resisteix a la
seva sort amb el procediment caracteristic de les divinitats marines, el cercle de
metamorfosis, i en els dos casos en va. Pero si de Zeus, havent assimilat Metis,
sortira una dea que perpetuara l'esquema pare-filla de les divinitats marines
sotmes ara a I'ordre olimpic, de Tetis i Peleu neixera un fill mascle, Aquil-les, la
qual coca implica, com hem vist en el cas de Proteu, que, malgrat la seva

13. Sobre aquest concepte , essential en el pensament dell grecs , vegi's M. DETIENNE - J.-P. VERNA \ T, Les Rises

de l'Intelligen e. La Mctis des Grecs , Paris 1974,/iassinr (especialment els capitols Ili VIII sobre la µilnc de les

criatures marines).

14. Hes. Th. 892 s.

15. Pd. Isthm . VIII 27 ss. Les nombroses afinitats entre Mctis i Tetis van set ja observades per A.B. CooK, Zeus,

A Study in Ancient Religion, Cambridge 1914-1940, III, 1, p.745.
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excel•lencia, no heretara aquesta intel•ligencia astuta. De fet, la logica mateixa
dels dos mites explica la diferencia en les respectives descendencies. Ens tro-
bern en realitat amb dos mitemes diferents: el del pare dotat de EujTic que to
una filla que hereta el seu saber i el de la dea marina que, unida amb un deu
sobira, tindra un fill que superara el pare en poder (poder de Pia, no de tt , en
aquest cas). En la historia de Zeus i Metis, els dos mitemes apareixen combi-
nats: el fet d'empassar-se Metis qualifica Zeus per a engendrar una filla amb la
seva mateixa (3ovXlj (Th. 896) i alhora impedeix que Metis tingui el fill v r 3Loc
que anunciava l'oracle (Th. 898). En el mite de Tetis i Peleu la situacio es la
inversa: casada amb un simple mortal, Tetis pot tenir ara el seu poderos fill
sense perill per a Zeus, pero res no hi ha en Peleu que justifiqui el naixement
d'una filla astuta.
Pero no nomes en el naixement d'Atena es palesa la relac16 entre aquesta i la
figura de la filla del Vell del Mar, sing tambe en el caracter i les accions de la
propia dea. La seva intervencio benefica en el mon de la navegac16 la situa
sovint al costat de les Nereides. Un exemple bastara: en les Argon,4utigires d'A-
pol.loni de Rodes, es Tetis (i les seves germanes amb ella) qui ajudara 1'Argo a
travessar les Roques Errants, pero abans ha estat la mateixa Atena qui 1'ha feta
passar amb exit per les perilloses Simplegades'. Cadascuna de les dues dees
actua, en principi, segons el mode d'accio que li es propi: Atena prolongant
1'habilitat tecnica del pilot, Tetis fent de guia de la nau, obrint el cami, ellroeos
per on ha de passar el vaixell", en companyia de les Nereides comparades amb
els dofins que en moltes histories fan el mateix paper. Pero Tetis tambe dirigeix
amb les seves propies mans el timo de la nau, i l'accio d'Atena tambe inclou
l'obertura del noQoS de les Simplegades que permetra el pas de 1'Argo. La con-
fusio en els modes d'accio, aixi com la identitat funcional de les dues actuaci-
ons, indiquen una afinitat profunda entre les dues divinitats.
Aquesta afinitat es palesa tambe en una activitat compartida: el teixit. Aquesta
es una de les imatges mes riques i plurals (teixit politic, matrimonial, poetic,
etc.'8) en que s'encarna el concepte d'inteliligencia practica que anomenem
t tic. Pero no totes les formes de µr)Tug femenina s'expressen a traves del teixit.
Afrodita i Medea no son, en principi, teixidores. Les Nereides, en canvi, com
les Naiades, com Circe o com Calipso, ens son presentades per fonts iconogra-
fiques i literaries teixint en el palau de llur pare'9 -o, en el cas de Circe i

16. A.R., Arg. 11 598 ss. (Simplegades); IV 931 ss. (Roques Errants). Cf. DETIGNNE - VCRNANIT, op. Cit., pp. 161

i 207 ss.

17. Aquest mode d'accio explica Lambe el paper cosmogonic de Tetis, mare de Poros i Tecmor, termer relaci-

onats amb les rules marines i I'orientacio per les estrelles, en un fragment d'Alcman (Alcman 5 fr. 2 col. III

Davies); cf. DETIENNE - VERNANT, OP, cit., pp. 136 ss.

18. Vegi's J. SVENBRO - J. SCHEID, Le metier de Zeus, Paris 1994, obra integrament consagrada a la imatge del

teixit a Grecia i Roma, que no exhaureix, tanmateix (com els propis autors reconeixen), les multiples

implicacions del tema.

19. Vegi's, per exemple, I'epitet XQuuaXaxacot (ales de filosa d'or») de les Nereides a Pind. Nein. V 36, o la

caixa (Xi1X6s) plena de vestits que Tetis dona al seu fill (1/. XVI 221; com la clue Arete dona a Odisseu a Od.
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Calipso, en llurs illes respectives-, i Arena, com es ben sabut, es la divinitat
protectora de les arts textils. Altres figures mitiques practiquen aquesta activi-
tat, pero un mite referit per Parteni de Nicea2° estableix un nexe especific entre
Arena, el teixit i les divinitats marines. La protagonista, una Bona corintia
anomenada Alcinoe (el nom, com hem vist, es ja d'entrada significatiu), es
castigada per Arena per voler apropiar-se indegudament de l'obra d'una teixi-
dora que havia contractat; havent abandonat la seva casa i familia per seguir
un home de Samos del qual s'ha enamorat, recupera el seny en plena travessia
i, desesperada, es llanca al mar. Res no se'ns deu del seu desti posterior, pero el
seu nom i la comparaci6 amb mites com els d'Ino, Glauc o els pirates que
segresten Dionis ens permet d'imaginar-la convertida en una Leucotea, una
divinitat marina protectora de la navegaci6, per haver volgut superar Arena en
astucia en un afer relacionat amb l'activitat del teler.
Aixi doncs, la Metis/µ^tts que Zeus s'apropia al principi del seu regnat com a
instrument necessari per tal de conservar- lo i posar aixi un terme a la successi6
de generacions divines en el poder ultrapassa els limits del propi Zeus i acaba
exterioritzant-se en l'esquema mitic pare-filla caracteristic de la saviesa del Vell
del Mar. Pero, com deiem al principi d'aquest article, el paradigma de la saviesa
arcaica no es Zeus (el Zeus de Dodona, per exemple), sin61'Apol-l6 de Delfos.
Tambe esmentavem liavors la connex16 entre el mite de Zeus i Metis i el d'Apol•16
i les anteriors ocupants de la seu delfica en relaci6 a l'assimilaci6 d'una saviesa
femenina i terrestre per part del deu. Pero un cop instal•lat a Delfos, Apol•16
necessita un portaveu del seu saber, una dona, la Pitia. I de la mateixa manera
que la UfUL; de Zeus es perllonga naturalment en la seva filla Atena, la primera
Pitia es presenta, en una versi6 que podem considerar local de Delfos, com a
filla del deu, conformant-se aixi a un esquema que ja ens es familiar. Tambe ho
es el nom d'aquesta filla, la primera Pitia: Femonoe, a qui s'atribueix la inven-
ci6 de 1'hexametre, el metre dels oracles delfics, i la maxima delfica per ex-
cel.lencia, Cl 'yv6Oi ociuiov2`. L'esquema mitic pare-fella i el nom d'aquesta son
especialment significatius en la mesura en que constitueixen el vehicle d'ex-
press16 de la paraula profetica (4rµ-) i la yvco nj, que s6n els trets distintius
d'aquest saber (-voT1).
I no es aquest Punic cas en que Apol•16 expressa aspectes de la seva saviesa
relacionant-se amb figures femenines amb noms propis de divinitats marines:
Arsinoe es, en algunes versions, el nom de la mare d'Asclepi, deu de la medici-

VIII 438); cf. Verg. Georg. IV 335 (cf. ibid. 391 s.). Circe, portadora d'una saviesa qualificada amb el terme

oao(^diia, es troba teixint en el seu palau quan arriba Odisseu (0d. X 223), goal que Calipso quan Hermes

ve a visitar-la (0d. V 62).

20. Patten . Erot. 27.

21. Plin. N.H. X 7; Paus. X 5,4; Strab. IX 3,5; Serv. a Virg. En. 111445. Climent d'Alexandria (Stromat. I, p.

366 P.), li dona el nom de Fanotea , que emfasitza el seu caracter dive . Pensem en 1'alternan4a Eido(rea)/

Teonoe en el nom de la filla del Vell del Mar, aixi com en la denominacio Leuc6tees que reben les Nereides,

de significat molt similar.
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na; Psamate (nom de Nereida, com hem vist) es diu la mare del dissortat Linos;
i Hipo (tambe nom de Nereida) es, en una versio alternativa, el nom d'una de
les tres Pities22. Aquestes connexions ens fan menys estranyes representations
figurades com aquelles en que un altar sobre el qua] s'alca una palmera (ele-
ments clarament apol•linis) es dreca entre una de les Nereides que fugen ater-
rides de 1'escena central 1 el seu veil pare cap al qua] es dirigeix buscant refugi23;
o com la que presenta Nereu assistint com a espectador a la iluita entre Apollo
i Heracles pel trespeus2'. Es cert que hi ha d'altres deus amb ell, pero aquests
son tots deus olimpics, i com a tals formen part de 1'esquema iconografic tradi-
tional.
Aixi, el Vell del Mar i la seva filla, divinitats primordials (Nereu es fill de Pontos
i Gea), representants d'un antic i misterios coneixement , teixeixen llacos d'unio
amb la nova saviesa d'Apol•lo, Jove deu de l'6itima generacio. A aquest Apollo,
que arriba a Delfos per mar des de la seva ilia, que hi fa venir tambe uns
mariners cretencs escortats per dofins (com ]'Argo per les Nereides, c£ silpra),
el Vell del Mar i la seva filla li presten Hut saber de ti ttg, relliscos i canviant,
que vindra a complementar la inamovibilitat de la paraula de OcµLS que les
potencies terrestres que Phan precedit a Delfos It han llegat25.
Res d'estrany, doncs, en el fet que trobern elements d'aquesta saviesa en la
figura del savi delfic que els Set encarnen. Ens centrarem aqui en el cas de
Cleobul i Cleobulina. Ells son els units del grup que recullen i'esquema pare-
filla que hem anat resseguint des de Nereu-Tetis fins a Apol16-Femonoe. Pero
d'altres elements venen a confirmar les afinitats entre aquesta patella i les for-
mes de saber que hem vingut considerant.

22. Arsinoe: Paus. 11 26,6; Psamate: Paus. I 43,7; Hipo: Clem. Alex. Strom I p. 399 P. A mes de l'Oceanide

Hipo ( Hes. Th. 351 ), unes quantes Nereides tenen noms amb aquest element ( Hiponoe, Hipotoe i Menipa

en el cataleg hesiodic ). El cavall , animal molt relacionar amb el mar en la imatgeria grega, esta tambc

connectat amb un altre tipus de saviesa: la del Centaure Quiro. Tambe ell tc una filla dotada de saber

profetic, i el seu nom es primer Ocirroe (nom aquatic , portat tambe per una Oceanide i una Nimfa),

despres Hipo. Tampoc no es fortuita I'agrupacio de Quiro i una Nereida anomenada justament Pontomeda

situats a banda i banda de Tetis que fuig de Peleu en una ceramica atica de c. 510 a.C.(LIMCs.u Nereides

n° 281 ). Es aquest un tema clue caldria desenvolupar, pero que ultrapassa els limits d'aquest article.

23. L'escena central es, en un cas [LIMC.cv. Nereus n° 104 (c. 470-460 a.C.)], Tetis perseguida per Peleu, en un

altre [LIMC s.v. Nereus n° 91 (c. 460 a.C.)] la mateixa Tetis perseguida per Zeus. En un altre testimoni,

mes antic [LIMC s. v. Nereides n° 283 (c. 520 a.C.)], Nereu no apareix, i son les Nereides soles les que

fugen cap a ]'altar amb la palmera, que sembla substituir la figura del pare.

24. LIMCs.v. Nereus, n° 127 (c. 550 a.C.).

25. El necessari equilibri entre l1itt5 i OEµtS seria precisament , segons P. GIANNINI [,, Interpretazione della Pitica

4 di Pindaro» , QUCC 31, 1979, pp. 35-63;,,Metis e Themis nella Pitica 4 di Pindaro» , Annali dell'Universitd

di Leae, Facolta di Lettere e Filosofia 8-10, 1977-80, pp. 133-1441, el motiu unificador de la complexa Pitica

IV de Pindar . I es precisament en aquesta obra on totes les formes de saber que hem examinat s'entrellacen

sota el signe de Delfos: la µ1]t15 de Medea , la 3tei06) d'Afrodita , la saviesa marina de Trito (que obre tin

cami a la nau en dificultats), la paraula profetica de l'abella delfica, el tro fatidic de Zeus, la paraula dels

morts apareguts en somnis, els savis consells de Quiro, I'enigmatica y 61u] d'Edip o la mateixa poesia

homerica, tot contribueix a fer d ' aquesta obra una veritable summa del saber arcaic.
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Cleobul i Cleobulina son de Lindos, a Rodes. Plutarc fins i tot fa de Cleobul el
governant d'aquesta ciutat'`r'. L'illa de Rodes es, en la imatgeria mitica, filla
dels Telquins, antics essers marins amb poders metamorfics i portadors d'un
saber magic i en ocasions malefic (&oo(^(?wv) que guarden gelosament27. Essers
amfibis, llur aspecte fisic i habits de conducta estan estretament emparentats
en el pensament grec amb els de les foques, els subdits de Proteu a l'Oclissea28.
Metal•lurgs matins, son molt propers als Cabirs de Lemnos, fills d'Hefest i
Cabiro, filla de Proteu i Anquinoe29. Pero Rodes es tambe filla d'Helios, aque-
lla que ha quedat fora del repartiment de les tg.tai entre els deus olimpics. Pare
de representants de sabers ambigus i marginals (oXoo(^goveS) com son Eetes i
Circe, Helios to a Rodes set fills innominats dels quals nomes se'ns diu que
tenien els pensaments (voTtaia, el mateix terme que hem trobat en tants noms
de Nereides) mes savis entre els homes antics, una especie de Set Savis pre-
delfics30. El mes gran d'aquests, continua Pindar, tingue tres fills, els herois
eponims de les tres ciutats principals de Rodes: Camiros, Ialisos i Lindos, patria
de Cleobul. Ilia dels Telquins i d'Helios, Rodes no esta tanmateix completa-
Inent separada del saber olimpic: es un enviat de l'oracle de Delfos, Tlepolem,
qui vindra a colonitzar-la. Pero sobretot, els rodis poden vantar-se -gracies a
les indications del mateix Helios- d'haver estat els primers mortals a retre
culte a Atena acabada de sortir del cap de Zeus, la qual cosa els ha valgut una
relacio privilegiada tant amb el pare, que fa ploure or sobre filla, com amb la
filla, que fa excel•lir els rodis en totes les tecniques31.
Aquesta ilia, doncs, tan rica en les diverses formes de saber que hem anat
resseguint al llarg del nostre article, es la patria de Cleobul i Cleobulina. Es cert
que les escasses fonts de que disposem no estableixen contactes explicits entre
ells i els Telquins, Helios, els Set Savis fills d'aquest, Tlepolem o Zeus i Atena,
Pero no pot set una casualitat el fet que Punic dels Set Savis que to una filla
savia com ell sigui tambe Punic que procedeix d'un territori estretament relaci-
onat amb les diverses formes de saviesa que troben la seva expressio en aquest
mateix esquema de pare-filla. Afortunadament, el que si que diuen les fonts

26. Plut. Moral. 1486.

27. Sobre cis Telquins, amplia informaci6 recollida per H. HERTER, s.v. Telchinen, RE (193/1), coil. 197-224.

Sobre Ilurs relations amb les foques i els Cabirs, cf. DETIENNE - VERNANT, op. cit., pp. 244 ss.

28. Od. IV 404: uµcpi, bi: µtv fiwxat ve.^obs^ vu?a1S UXooibvilc. Proteu rei de les foques, doncs, que pertanyen

tambc a la Filla del Mar (Halosidne). En un altre mite (Hes. Th. 1003 ss.; Paus. X 30,2), la Nercida

Psamate es transforma en foca (entre altres coses) i, fecundada per Eac sota aquesta forma, tindri per fill

Focos, colonitzador de la Focide. Tambe en la colonitzacio de Focca les foques tenen un paper important

(Steph. Byz. u: (I)<uxuta). D'altra banda, el caracter amfibi, I'aparenca repulsiva i sobretot la terrible

pudor d'aquest animal, que en fa on veritable monstre marl (Od. IV 446: xIjruo; 6610p'; IV 106: nlvpov

emonveiovow (0,6c 7oXu(3FV0eoc oblujv; IV 442: for/,60)v ct?,1OTOF1)FU0V i>2.O Wruro; 66111)), soil trets

que I'emparcnten amb els o?.oocppovEC Telquins.

29. Steph. Byz..cr. Ka(iFIQfa; Strab. X 3,21.

30. Pind. 01. VII 69-76.

31. Pind. 0/. I'll 32-53.
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sobre Cleobul i Cleobulina apunta en la mateixa direccio i servira aixi per con-
firmar allo que la dada geografica ja suggeria.
Comencem pels noms dels personatges. El pare de Cleobul es diu Evagor (D.L.
I 89), nom de ressonancies inequivocament politiques (,,El que parla be en
public») que portava ja una Nereida en el cataleg hesiodic (Th. 257; encara no
en l'homeric, significativament). Pel que fa a la filla, com en el cas d'Eido/
Teonoe, Fanotea/Femonoe o Ocirroe/Hipo, Cleobulina no es el seu unit nom:
ella es diu Eumetis , portadora doncs d'un saber astut similar al d'Atena o la
Filla del Mar. I que dir del nom que pare i filla comparteixen? La importancia
explicita del xXr os com a nexe d'unio entre un pare i una filla ens fa pensar en
el Proteu i la Teonoe de l'Helena: ja hem comentat el passatge en que Teonoe
defineix la seva Sixil com la preservacio del seu propi xX os i el del seu pare32, i
la figura de Proteu considerat el mes savi dels homes per un deu ens recorda
tant els Set Savis delfics -entre ells Cleobul- com els Set Savis rodis esrnen-
tats per Pindar.
La comparacio amb el rei d'Egipte i la seva filla to encara un altre element, el
geografic. De Cleobul ens diu Diogenes Laerci (I 89) que va participar de la
saviesa d'Egipte, i el narrador del Banquet dels Set Savi.s de Plutarc (148d) reco-
neix caue alguns dels enigmes de Cleobulina son coneguts fins i tot en aquell
lloc. Es cert que la idea grega d'Egipte com a font de coneixements (recordem
els viatges de Tales, Solo o Herodot) es nodreix en gran part de contactes reals;
pero ja des de molt antic, abans de la fundacio de la primera colonia grega en el
Delta del Nil, Naucratis, Egipte era en la geografia mitica dels grecs un reduc-
te de saviesa, la del Vell del Mar i la seva filla.
Pero tornem a Cleobulina. Diogenes Laerci (I 89) ens la presenta com a autora
d'enigmes en hexametres, el metre inventat per Femonoe . I 1'expressio enig-
matica es tambe caracteristica de la paraula oracular delfica. Tambe en el Ban-
quet dels Set Savis (154a-b) Plutarc ens diu que passa el seu temps jugant i
teixint , i que ella llanca els seus enigmes com les altres notes teixeixen llurs
diademes i rets per als cabells (^covra xai xex u(^ Xovs). Ja hem parlat abans de
la importancia del teixit com a vehicle d'expressio del saber de les Nereides o
de la mateixa Arena. Aqui trobem explicitament connectada aquesta ocupacio
amb els enigmes hexametrics de Cleobulina: les seves companyes teixeixen
peces de roba, ella es una teixidora d'enigmes. Significativament, el terme
xexw^aXoS designa tambe la part interior d'una xarxa de caca33. Per altra Ban-
da, la primera aparicio de Cleobulina a l'obra ens la mostra desentortolligant
amb les seves propies mans la desordenada cabellera d'Anacarsis (148c: iiw

32. Podria fins i tot considerar-se la possibilitat d'una al-lusio al nom de Cleobul-Cleobulina en els versos 998 s.
En qualsevol cas, no sembla improbable que Euripides hagi pensat, com a models dels seus Proteu i Teonoe,
no nomes en el Proteu i I'Eidotea de I'Oeh.uea, sing tambe en les figures no menys tradicionals de Cleobul,
rei de Lindos , i la seva filla Cleobulina, caracteritzats tots dos per Ilur fiixs1 i 0w4ipoauvll.

33. Xen . Cyn. VI 7. Tenim tambe testimoniat el terme xexpu(^aXonXoxoc (Poll. VII 179), que palesa l'estreta
relacio entre aquesra paraula i I ' accio de teixir.
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XO[Lfw'CaLS'XCGI SLaxQivovoa). L'accio de pentinar esta lligada, en la imaginacio
grega, al mon dels teixits i dels lligams en general: tant pot tractar-se d'entre-
teixir (7tXexELv) els cabells formant trenes o de lligar-los amb diademes i rets
(^covia xaL xrxw(^aXovS) com, en aquest cas, de deslligar (bLaxQLvew) alto lligat,
sigui aixo una cabellera, un enigma, un conflicte judicial, el cercle dels bravos
que empresonen una divinitat marina o l'anoQLa d'un mariner que ha perdut el
seu cami ,I. En qualsevol cas, a traves de les seves ocupacions, Cleobulina/Eumetis
ens ofereix una imatge mes precisa de la naturalesa del seu saber, relacionat
amb les imatges del teixit, la xarxa i el lligam.
Pero a Niloxe, que troba en els enigmes de Cleobulina la maxima expressio
d'aquesta saviesa, Tales li respon que per a la noia es aquesta una activitat
secundaria, a la qual es dedica nomes per diversio, com un joc. En realitat, ens
diu Tales, el seu merit principal per a la denominacio de savia es la seva accio
apaivagadora i civilitzadora. En primer lloc amb el mateix Anacarsis, a qui
Cleobulina Ileva 1'aparenca terrible i salvatge que amaga un caracter civilitzat
(148c: 'TO EL xaXov TOV ^evov, orrws IjµuQwTaioS WV xai (oOprpOS ?1 ii1v oWly i] tiv Eulb'
&yQLos). La capacitat de crear o llevar el contrast entre l'interior i 1'exterior,
1'aparenca i la realitat, es un dels elements mes caracteristics dels personatges
de iruL . Pensem en Prometeu, es clar; pensem tambe, dins del grup dels Set
Savis, en Bias i el seu engany a Aliates cobrint grans munts de sorra amb el poc
blat que quedava als seus conciutadans assetjats i donant aixi la impressio d'una
falsa abundancia de queviures' 5. Pero el parallel mes proper es l'engany d'Eidotea
al seu propi pare cobrint Menelau i els seus companys de pells de foca que els
atorgaven l'aspecte terrible i salvatge d'un monstre marl `'.
Pero l'accio de Cleobulina va en el sentit contrari al dels exemples esmentats:
no es tracta aqui d'un engany, sing de posar al descobert l'interior civilitzat
d'Anacarsis, es a dir, de civilitzar-ne 1'exterior. Aquesta accio civilitzadora es fa
encara mes evident quan s'aplica al seu pare Cleobul. Es llavors quan Tales ens
revela la naturalesa politica i filantropica de la saviesa de Cleobulina, que con-
sisteix a fer el govern del seu pare mes suau (JTQ(xo'reQOV) per als ciutadans i mes
democratic (61JEtoi1x6ieQov)i7. Els comparatius i l'al•lusio a la democracia poden
fer referencia, per oposicio, a la tirania d'un Periandre, per exemple. En qualse-
vol cas, l'actuacio filantropica de la filla que apaivaga i suavitza el caracter del
pare es, ja ho hem vist, un tret caracteristic de la saviesa del grup mitic pare-
filla.

34. Com el mateix Mcnelau reconeix davant Eidotca : Od. IV 380 : (o6 lioi drrz ) oC TiC t' 60av6rwv JTE66CX xai

e5ilar xcXc0o1).

35. D.L.183.

36. Od. IV 335 ss.

37. Plut. Mot: 148d: aXXa xai c4p6vrlµa 0avµaor6v xai volC EVEQTL JTo)Lrrtx6c xai (*av00wnov 1,10oc, xai

rov ITUTEQO roil noXiraiC rrpaorepov (LQXOVra 7rapexer xai SrllroTIXWTEpov.
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En l'ambit especificament politic, ja ens hem trobat amb Proteu com a rei just
o amb Alcinous corn a arbitre que soluciona conflictes. Aquesta conducta no
es, en realitat, altra cosa que la projeccio a l'ambit de la politica del mode
d'accio que ja Hesiode considerava propi de Nereu i les Nereides: una ^ntoiIJ^
que es concretava, en 1'ambit marl, en la capacitat d'apaivagar els vents i les
onades perilloses per als vaixells (Th. 252-254: xi ia'ra ... nvoLaS i£ ?a0£wv av^Etwv
... OsIa nQrwveL ). A traves d'imatges corn la de la nau de l'Estat aquest concepte
ha entrat en el mon de la politica i el Vell del Mar ha pogut prendre els trets del
rei just o l'arbitre equanime. El model de l'arbitre reconciliador, en particular,
ha estat especialment important en la tipologia dels Set Savis, en figures com el
politic Solo o el jutge Bias.
En la Pitica IX, en un context clarament delfic, despres d'un mite protagonit-
zat per Apollo i que inclou una solemne declaracio, en boca de Quiro, de la
saviesa mantica del deu de Delfos, Pindar introdueix, com si de la d'un savi
delfic es tractes, una sentencia del Vell del Mar de caracter politic i conciliador:
Aquell va dir que, quan actua be, cal hoar fins i tot 1'enemic amb tot el cor i
amb tota justicia»38. El Vell del Mar, com un vuite savi delfic, expressa a traves
d'una yv6[ol un esperit conciliador que retrobern en les maximes de Bias (osi-
gues agrados a tots els teus conciutadans,, o <<prefereixo jutjar dos enemies,
perque aixi d'un en fare un amic»39) i del propi Cleobul (<<cal fer el be a l'amic,
perque ho sigui encara mes, i tambe a l'enemic perque esdevingui un amic».i0).
Potser trobem aqui la culminacio del proces que anunciavem al principi d'aquest
article, i que ens ha portat des de l'antiga figura mitica del Vell del Mar i la seva
filla, representants d'un coneixement ambigu i misterios, fins al savi integrat
en el mon delfic, aquell mon que es vol clar i transparent, paradigma de mesu-
ra i reconciliacio. L'oXoop(?wv de l'Odissea ha esdevingut, per a un Pindar o un
Euripides, un veritable oux Qwv.

38. Pind. Pyth. IX 93-96. L'expressio EL @Xoc EIOTWV, EL TLC aVTa£l que prcccdcix i glossa la maxima posa de

manifest el seu caracter politic.

39. D.L. 1 85 i 87.

40. D.L. 19 1. Aquestes maximes contrasten amb Ies que recullen I'ideal traditional de fer el be a I'amic i el mal

a l'enemic , tambe presents en el cotf to dels Set Savis (e.g. D.L. 1 36).


