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En la parahasi de la Pau el cor fa un elogi de l'obra aristofanica , atribuint-li

no nomes el merit -politic?- d'haver-se enfrontat amb Cleo sing tambe el

merit en 1'amhit literari , corn a renovador del genere i autor de comedies

que s'enfronten amb temes importants . Els versos que m ' interessen espe-

cialment son els segOents (vv. 748-750):

totavt' &4EWv xaxa xai 4oQTOV xal (3W toXoxEWat' &'Eyy^

EIor1GE tEXV1y tEy6LX>1v rl ttv xWtvpycoo' oixoboµrloas

£JLEGIV tEyaXotg xai btavoiats xal. oxw gtaoty ovx ayOQUiotg

ja des d'antic aquests versos han estat posats en relacio amb el fr. 100 K-A

de Ferecrates. L'escoliasta a P. 749 assenyala: tavta xai (PEQJExQatrlg

Eato61or toy Aio)(vXov XEyovta Ev tols KpaJtathXots• Doris avtoig not-

QJE&)XE TExVTly tryaX,rly E^otxo8o n]oas. El vers aixi transmes exigeix, per

raons metriques, alguna inclusio entre oohs i avtois: aixi, 1'addici6 de Por-

son (Praef. Hec. p. LII) oohs <y'>avtols reconstrueix adequadament el rit-

me anapestic. Tambe de Porson es la correccio de JtaQE&JXE en ma-

QEBwxa, obligada si ens atenim a la noticia de 1'escoliasta segons la qual es

Esquil en persona qui parla.

No es clar quin dels dos comics imita 1'altre. L'unic que sahem es que la

primera victoria obtinguda per Ferecrates en les Dionisies es de l'any 438-

7, mentre que la primera comedia d'Aristofanes (Aatta2 Eis) va obtenir tin
segon prerni 1'any 427. En canvi, es forca probahle que Aristofanes invites o
almenys es recordes de Ferecrates en les Granotes, una obra on Esquil
tambc parla en propia persona de les seves tragedies'.

1. A. MEINEKE, Fragmenta comicorum Graecorum, Berlin 1839-1857 (1970) ho dona com a
segur: ',Aeschylum in hac fahula ex inferis excitatum et merita sua de poesi tragica
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Es precisament en les Granotes on hi ha uns altres versos que, corn tarnbe
ha estat assenyalat repeticlarnent, s'han de posar en contacte tant mill) P.
748-750 corn amb el fr. 100 K-A de Ferecrates. El corifeu invita Esquil a
defensar-se de les critiques que li ha dirigit Euripides (R. 1004-1005):

aXX' (t) TQWTOs TWV `EXX vwv'tvpywoug Q1 MTa GEµva
X€ XOG t loan Tpaytxov Xrlpov, Oappwv Tov xpovvov c i

Tenim aixi tres passatges estretament Iligats que s'han de llegir en conjunt.
Els punts de contacte entre Pherecr. fr. 100 i Ar. P. 748-750 son, des del
punt de vista lexico-semantic, evidents: Pherecr. avTOtS 't Ar. P. 749 rlµiv;
Pherecr. taQFboxa TExvrly tryaXrly t Ar. P. 749 e tor]GE TEXVTly tEycXrly;
Pherecr. ^i;oixoboailoac ;zz Ar. P. 749 oixoboin aac. Aristofanes, a mes,
semhla expandir el concepte inicial en tot el vers 750, pero sobretot ja en
el mateix vers 749: ETupycxOE, que no es troha en Ferecrates, pero que
reapareix en el vers 1004 de les Granotes (nvpyw(ms).
En P. T> xv11v peyiX,riv es el complement objecte de e7rvpywoE (corn tarnhe
de ^ to1 i de oixobo o)oag), mentre que el complement instrumental el
formen els datius del vers 750. Entre aquests, Eacoty µwyaXotc respon
exactament al sentit de l'objecte: si es vol aconseguir una T> xvrly try(Wly
Os comprensible que hi hagi necessitat de ejmOty [tEyaXoig. Corn veurem
mes endavant, es pot estahlir una relacio entre el grup T£xvYly t 'dXrly -
^JrEOty tryaXOLg i els 'rlµaTa oritva cie R. 1004, amb la qual cosa es re-
forca la sirnilitud entre els passatges de les dues comedies aristofaniqLies (a
mes de la ja esmentada EJtvpyWOE z nvpywo(iS). I, en consequencia,
TtvpywoaS tjrlµaTa cgµva tambe es pot posar en contacte amb 1'expressio
T£xvrly µEy6X11v £^otxoboµrloag.
A l'intent de fer una lectura conjunta dels tres passatges i d'estahlir-ne
equivalencies es pot ohjectar que son de caracter diferent, ja que en
Ferecrates es Esquil qui parla de la seva poesia, en la Pau es parla de la
poesia d'Aristofanes i en les Granotes es parla (a Esquil) de la seva poesia.
Ni els locutors ni els destinataris, doncs, coincicleixen. Pero tambe es pot
llegir el conjunt tenint en compte que Aristofanes quan va escriure les
Granotes recordava, evidentment, la Parr i que, per tant, va parlar de la
poesia d'Esquil amb uns termer molt semblants als que havia fet servir per
parlar de la seva propia poesia. Corn que tambe, molt probablement, re-
cordava el vers de Ferecrates (a tees del fet que en els KpataTaXor tamhe
es fa parlar el tragic d'entre els morts), la relacio entre els tres passatges va
mes enlla dels simples ecos verbals i passa a formar un sistema.

praeclicantem induxerat Pherecrates. Iluius exemplum postea sequutus est Aristopha-
nes (II, 1, pp. 289-290). Recordem que Ies Granules van guanyar el primer premi a les
Lenees de I'any 405.
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Pero aixo no significa que Aristofanes descrigui la seva okra corn Si fos una

tragedia ni clue valori la poesia d'Esquil corn si es tractes de comedies. En

parla, es clar, amh el llenguatge propi de la cornedia, pero el que importa

es veure coin Aristofanes genera una terminologia adequada per explicar

corn es fa on determinat tipus de literatura que, en tots dos casos, es con-

sidera superior o a l'anterior o a la produida pels competidors naturals dels

poetes, segons el genere Clue cadascun dells cultiva.

En aquest sentit, caldria deixar a un costat l'interrogant sobre si les pre-

ferencies d'AristOfanes s'orienten cap a Esquil o cap a Euripides. En les

Granrotc's, es clar, qui guanya 1'agdn es Esquil, pero aixo no es un indici de

1'opinio d'Aristofanes sobre els dos tragics, sin6 la constatacio d'una situa-

cio de fet: quan Esquil assegura en el vers 868 que les sever tragedies no

han most amh ell, al-ludeix al fet clue les sever tragedies van continuar sent

-excepcionalment- representades despres de la seva mort, una noticia

que tamhe ens es coneguda per la Vita Aesch. 12. Corn que el public

d'Aristofanes assistia a aquestes representacions, no nomes estava familia-

ritzat amh 1'estil d'Esquil i, per tant, capacitat per entendre i fruir del retrat

Clue l'autor comic fa del tragic', sin6 que -i aixo es el mes important-

sahia corn acaharia la cornedia. Hauria estat, doncs, absurd i impossible

que Aristofanes manifestos simpatia per Euripides i innecessari que en

mostres per Esquil. No calia clue Aristofanes prengues personahnent partit

per cap dels dos contendents i, de fet, al llarg de la cornedia aixo no es

produeix; nomes hi ha una serie de re-presentacions parodiques de l'estil

dels dos tragics, segons la irnatge convencional que el public i la cotnedia

corn a genere se n'havien format.

IIna altra questi6 es precisarnent aquesta: la imatge convencional de la

poesia d'Esquil que emergeix de la comedia presenta punts de coinciden-

cia clars anlh la (auto)-imatge -tamhe convencional- que la comedia to

d'ella rnateixa, rnentre que la irnatge de la poesia d'Euripides se n'allunya.

Buscar les raons d'aquest fet es tans corn huscar en quina mesura els topics

reposen en fets de 1'experiencia, una investigaci6, aquesta, que cau fora

del meu prop6sit en aquest moment. Pero en qualsevol cas, m'interessa

rernarcar que parlem d'imatges i de topics que ni es corresponen mecani-

cament amh la realitat ni sernpre son conciliahles entre si.

Cada genere -i potser cada autor- elabora els seus propis topics. Si

d'una panda seibla que Aristofanes proposa per a si mateix un tipus de

literatura assimilable al que atrihueix a Esquil i doncs contrari al

d'Euripides, d'altra panda es parla sovint de la proximitat del cornediograf

2. Corn assenyala K. I ovrat, lrisiupba)1es. Frogs, Oxford 1993, p. 23, .this fact is of great
importance for Fru,^js; it means that for the audience the contest is not between a fami-
liar style and a style known only to the oldest generation and a small number of people
who read texts, but between two styles which were both put to the test in the contem-
porary theatre..
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amh aquest darrer: ties de Cratinos amh el fames FvQuT1SaQtoto^avi'uw`
fins a la critica moderna -a la seva manera tamhe un genere, amh els sews
topics propis - que parla d'una simpatia sincera.
Sign ificativament, el judici de Dionis sohre els dos tragics es, en una bona
mesura, amhigu. Despres de l'escena en que es pesen els versos de cadas-
cun, el deu declara (R. 1413): toy kV yap rlyov[t.at oo(^ov, T(T) S' ^8o.tat.
Corn ohserva Dover, «Dionysos could of course indicate by look and gestu-

re which is which, and no doubt did so if that is what Aristophanes
wished, but dramatically it would he more effective if Dionysos spread his
hands in a helpless gesture and turned his head from side to side while
looking upwards, so that we are not told which he regards as Ooo^og in
this ayCov ooo^Lus"'. Poc despres Dionis ha de tornar a decidir i el seu ve-
redicte es de la mateixa classe: o tEv oo(^wc ELhtEV, 6 6' Errpog oa^iS (v.
1,43 i). L'ambiguitat, doncs, no oheeix nomes a la incapacitat de decisio, Si-
no que es trasilada amb tota certesa al lector i, molt probablement, a
l'espectador. Amb paraules de Goldhill, the in sophos / saphos, 'wisely'
/ 'clearly', adds a verbal similarity to the difficulty of determining the signi-
ficant difference,,.
Si en 1'escriptura de la comedia es dificil determinar una diferencia signifi-

cativa entre Esquil i Euripides seria un error intentar determinar-la en el

pensament d'Aristofanes. 0 per dir-ho d'una altra manera: Aristofanes ni en

les Grannies ni en cap altra de les sever comedies preten explicar com es

realment la poesia d'Esquil i d'Euripides i molt menys prendre partit per

cap dels dos. Una altra cosa es que la imatge rues o menys caricaturesca

que s'havia anat formant d'Esquil mostres punts de contacte amh l'auto-

imatge de la comedia. Aixi s'enten que els vv. 748-750 de la Pau, anteriors

als vv. 1004-1005 de les Granotes, semhlin prefigurar ja una ,descripci6,

comica (TEsquil corn a poeta, especialment a l'entorn de la nocio

d'"encastellar paraules".

Quin "model', de poesia es delinea doncs a partir dell passatges que he
proposat si en fern una lectura que no hi prejutgi una intencionalitat des-
criptiva concreta per part d'Aristofanes? Per raons d'extensio i tematiques
procedire partint del passatge de la Pau, recordant, Pero, que no hi es ab-
sent una certa ,idea) esquilia que s'havia de veure confirmada mes tard
avancada la carrera aristofanica amh les Grannies.
El model de poesia que es proposa en cis vv. 748-750 de la Pent es el
d'una TExyrl tEyaXr1 a la qual s'arriba mitjancant E7EEOty tryaXots xai,
8tavolats x(-ti oxwµµaoty ovx ayopalotS. Aquests continguts i mecanismes
s'oposen als que, segons els versos precedents (vv. 739ff.), eren els habi-

3. Fr. 307 FnM.

-+. K. Dovr:uz, op. cit., p. 19.
5. S. Gowi-m ., The Poets Voice, Cambridge 1991, p. 218.
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tuals en les comedies ahans que Aristofanes , per primera vegada en la
historia del genere`, aconseguis tot sot que tambe els altres poetes comics
rivals sous ' hi renunciessin (vv. 739-740): tp0YTOV µ£V yap TOlg UVT1(UXovs
µovos aVOQW r wV xai^JTauorV / £ 65 Ta Qaxta ox(0uoVTas xis,.). En gene-
ral, la manera antiga i vulgar es descrita glohalment i rehutjada en el vers
750: TotavT' a(^£X.(.l)v xaxa xai (^oQTOV xai, (3w toXoxevµaT' ayEvv>7.
La mateixa oposicio es presenta en altres parts de l'ohra aristofanica com
una contradiccio interna : Aristofanes , com es prou sahut , fa un us frequen-
tissim dell procediments comics que ell mateix critica.
Les interpretacions d'aquest fet divergeixen . Hi ha qui hi veu la resposta

sensible d'Aristofanes als diferents nivells de public amh que es trobava i el

seu desig de satisfer , tot respectant la seva propia individualitat poetica, no

nomes els gustos dels espectadors menys educats sing tambe els dels

jutges , regularment inclinats a premiar els gustos majoritaris . Un esperit de

compromis, doncs , que havia de marcar tota la carrera d'Aristofanes i que,

aquesta avancada , s'havia de convertir progressivament en una forta preo-

cupacio per complaure la part majoritaria de la seva audiencia' . Pero no es

evident que les ohres tardanes d'Aristofanes continguin mes elements de

comedia vulgar que les anteriors i sobretot cal recordar que el presumpte

esperit de compromis es, mes enlla de les hipotetiques intencions de

l'autor , un fet d ' escnptura en diverses comedies".

Per aquesta rao, i sense negar que Aristofanes tingues un autentic desig de
satisfer el seu public i alhora manifestar la seva valua coin a autor de
comedies", em semhla mes productiva , almenys per at meu proposit, la

6. La mateixa idea es troba en altres flocs de l'obra aristofanica: vegeu, en particular, les
xatvoTaTag btavolas de V 1004; tamhe, V 57-63, 1053; N. 547; Ec. 583-585. Corn diu
Dover, Aristophunes. Clouds, Oxford 1968, ad v. 547, -Ar. was ready to adopt a conser-
vative standpoint, for comic purposes, towards tragedy and philosophy, but in his own
craft he prided himself on his innovations". Cf., tambe, M.G. BONANNO, -Aristoph. fr. 198
K. (ovoµ(XTa xatv6)00, MC)- 18, 1983, pp. 61-70; "Note ai Banchettanti di Aristofane,,, MCr
19-20, 198.1-85, pp. 87-97.

7. M. PLA'tNAnER, Aristophanes. Peace, Oxford 1964, ad v. 739 posa encertadament en
clubte la noticia Cie 1'escoliasta que Aristofanes aqui es referiria a Eupolis. El mes raona-
hie es pensar que els rivals son tots els altres possihles autors de comedies.

8. Cf. J.M. BREMER, "Aristophanes on his own poetry,,, Aristophane, Entr. Hardt, Vandoeu-
vres - Ginebra 1993, pp. 125-165 (esp. pp. 134-143).

9. D. LANZA, Le cornedien face a l'ecrit.-, Les savoirs de l'ecriture en Grece ancienne, Lille
1988, pp. 359-384 dona un hon nomhre d'exernples de recursos comics Bits vulgars que
s'estenen tot al llarg de la carrera aristofanica i explica corn la seva utilitzacio es cons-
titucional en el genere comic.

10. Aixo sembla clar a partir de la lectura de la segona parahasi dels Niivols, pero cal afegir
que el fracas Cie la primera representacio potser no va ser causat per la manca
d'elements propis de la comedia vulgar sing per His dun Ilenguatge massa
intellectualistic: cf. E.A. HAVEtock, ,The Socratic self as it is parodied in Aristophanes'
Clouds,, Yale Class. Stud. 22, 1972, pp. 1-18. Cal afegir, pero, que el llenguatge podia
ser massa intellectualistic pel que s'espera d'una comedia i no perque no pogues ser
entes per una part clef puhlic; sobre els riscos Cie distingir estrats de public pel que fa a
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interpretacio que del mateix fenonien fa D. Lanza: ^,si contradiction it y a,

est-elle subjectivement le fait d'Aristophane, ou n'est-elle pas plut6t objec-

tive, celle dun theatre comique ecrit qui, tout en subissant la fascination de

la poesie tragique desormais dominante, n'a pas rompu les liens avec une

tradition comique qui a fait ses preuves?,, (cit. P. 383).

Si Arist6fanes, corn a autor de teatre, to altres autors que son rivals seus -i

els ha de veneer mitjancant el veredicte favorable del public i en darrera

instancia dels jutges, cosa que, d'altra panda, tambe esperen els altres

poetes-, en tant que escriptor d'ohres pertanyents al genere comic es

confronta en primera instancia amb el genere dramatic de prestigi en

l'epoca: la tragedia. Pero la confrontaci6 tambe comporta complementa-

rietat, corn delata, per exemple, el terme Zpv'yeo8la i coin han explicit dife-

rents estudiosos". En consequencia, la voluntat d'ennohlir la comedia -

que es un topic mes entre altres de genere, i tambe tin fet d'escriptura- es

forma en una bona part prenent el model de la tragedia.

D'altra banda, ens podriem preguntar per que els cornedi6grafs expressen

la voluntat d'ennoblir la comedia i s'enorgulleixen d'haver-ho conseguit.

De fet, ens els podriem imaginar competint entre ells a veure quin es mes

tradicional i popular, quin usa mes extensament i general els recursos pro-

pis de la irnprovisacio, la (0)µWkoxla i to ^OQTtxov. I, en canvi, els

13wµoXox,EV tata son, a P. 748, ayevvlj 'innobles' i to copttxov es un terme

sempre denigratori''. De tota manera, i per ser exacter, no crec que es pu-

gui afirmar que la fascinaci6 de la tragedia hagi estat la causa que els co-

rnediografs valoressin les seves comedies en termes de noblesa o de no-

vetat i no en termes de tradicionalitat i irnprovisacio de caracter popular. El

mes probable es que un autor comic, coin qualsevol altre autor, tendeixi a

presenter la seva okra corn a quelcom de nou i de millor que les interiors;

en el cas de la comedia, la manera corn es fa aquesta presentaci6 esta in-

fluida pel model de la tragedia. Pero tambe, inversament, la noblesa de la

tragedia s'expressa en les comedies amb tin llenguatge comic, corn es pot

veure en un passatge de les Grranotes. Esquil ha propugnat una poesia

educacional que digui coses utils (v. 1056: XQ11(JTa 7v.eyctv), a la qual coca

la capacitat per entendre el drama atic, vegeu les observacions dc K. 1)ov tat, Aristopba-

nes. Frogs cit., p. 32 n. 64.
11. Cf. fonarnentalnient A. BRELICH, ..Aristofane: commedia e religione.., Acta Class. Univ.

Scient. Debrecen. 5, 1969, pp. 21-30, que parla de ..omologia funzionale e contrasto..

Per a una relaciO dels usos del terme tpv'ywSla, i'id. O. TAPLIN, Tragedy and Trugedy..

C.Q. 33, 1983, pp. 331-333; F. PERUSINO, Della conimedia unticu alla conniiedia di

mezzo. Tre stitdi sit Aristofarie, Urbino 1987, pp. 31-32. Per a les allusions puntuals de

la comedia a la t agedia, vegeu P. RAt', I'aratragodia. Untersuchiuige n einer ,l,oniischen

Form des Aristophanes, Zetemata 45, Munic 1967.

12. Sobre to (^oettxov vegeu la nota de F. PERUSINO, 1'latonio. La contntedia,^reca, Urbino

1989, p. 67, on cita Aristot. Eth. Nic. IV 8, 1128a4 que aveina la (3w toXoxia i to

q)oQttxov. En general, to (^oettxov es ,the usual term of contempt used by a comic

poet of his rivals (V 66) or of comedy by others (Pl. Phdr. 236c) coin recorda K. J.

DOVER, Aristophunes. Clouds cit., ad v. 524.
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Euripides contesta que dir paraules corn el Licabet o el Parnas no es ense-

nyar coses utils. I aquesta es la resposta d'Esquil (R. 1058-1061):

&a', 60 xaxobatµov, avayxrl

tryaX(uv yVO tWV Xai Stavoiwv foe XOJ Q1IµaTa TfXTEty.
xaXXos tixos Tovs rlµt0^o'us Tots 6rlµao1 tEi^oot XQ1 O0at

xal yap Tots LµaTuots rlµcuv XQWVTat AOXU GEµvoTEQototy XTX.

D'acord amb el principi comic de l'homologia, segons el qual les relacions

causa - conse(1uencia van del mateix al mateix, a les grans pensades i idees

corresponen paraules igual de grans, i els herois, mes grans que els mor-

tals, tanlbe diuen paraules mes grans; i, segons el principi -tambe

comic- sines es millor", els vestits dels herois, presumiblement mes grans,

son ines nobles". I es clar, implicitament, les paraules grans son, doncs,

tambe tees nobles.

La grandaria -i per tant la noblesa- de les paraules es mesura en termes

de polisil'labisme'', pert) tambe en termes de consistencia, de densitat.

D'aquesta manera, l'alcaria, en la mesura que vagi associada amb l'elevacio

i s'oposi a la densitat o al pes, es rebutjada. En definitive, la Ileugeresa

comporta Lin tipus d'elevacio que es propi de la gent inutil i desvagada,

que nobles s'ocupa de cosec vanes i inconsistents, coin es pot veure ja en

l'escena de Socrates penjat en la xQE taOQa i interessat en l'observacio dels

fenonlens celestes (N. 218-219; 225; 228-229)".

L'elevacio espiritual, que es una manera habitual de representar la raciona-

litat, es una de les qualitats que la comedia aprofita per ridiculitzar els

intellectuals", els poetes ^^inspirats,, i hipermusicals, cone els ditirambografs,

per exemple (r'id. supra, nota 15), o els poetes massa (^purs,,, preocupats

per fahricar una poesia culta i estilisticament acurada'. L'Euripides aristo-

fanic, que sign ificativatnent es avefnat a Socrates, explica el tractament

dietetico-higienic a base de verdures i llibres que va aplicar a la tragedia

esquilia a fi de ter-la aprimar, es a dir, de fer-li perdre pes (R. 939-943):

13. Cf. tamhe R. 833-83-1, on Euripides, parlant d'Esquil, relaciona oeµvoTrls i tragedia:

anoogµvuvFiTat 7LQ60TOV, aJTFQ exaOTOTF EV talc tQaywbiatoty ETFQaTFVFTO.
1-+. Cf. S. Got.utiu.t., op. cit., p. 212: The double sense of me,gas when applied to words

both 'proud' and 'long' or 'big'- is used to turn Aeschylus' assertion of his heroes'

grand discourse into a rationale of polysyllabic language,.
15. Cf. tambe A. 995 (Meth coin a ,ge6metra,, de faire); ibid. 1382-1390; P. 827-831; N. 335-

338 (a proposit dels ditirambografs).
16. Cf. B. ZIM MtaintANN, «Aristophanes Lind die Intellektuellen", Arislophane, Entr. Hard, cit.,

pp. 255- 280.

17. Una linia que, con es sabut, va triomfar en l'epoca hel•lenistica, Cant pel que fa a les

anecdotes sobre els poetes (coin les histories d'exquisida factura comica a proposit de
Filetas de Cos), coin pel que fa a les declaracions dels mateixos protagonistes, encapca-
lats per Cal limac amh el seu proleg als Aitia, on es reprenen els arguments aristofanics
invertint-ne la valoracio (cf. D.L. CLAYD1AN, "The Origins of Greek Literary Criticism and

the Aitia Prologue", WSXI, 1977, pp. 27-34).
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CO: (us naQEX 43OV zrlV TE)(vrly papa oou to nQWTOV El Dug
oidovoav vno xoµnaoµatwv xai nrlµatwv enaXOwv,
'oxvava OV nQJ(.i)tt(JTOV alxriv xa i To (3aQos a4EiXov
EJTUXXIOIS xai- nEptnatots xai TEVTXLOtot XEVxo1S,
)(vk6v 8t8ovs otw tu?,µatwV alto (3t(3Xi,wv arrl0wv'".

A116 que per Euripides es un titol d'orgull (fer una literatura mes subtil,
menys pesant i mes savia) es, a 1'hora de competir amb Esquil en 1'escena
de la halanca (R. 1364-1413), la causa de la seva derrota. El discurs comic
aprofita la base experiencial de l'equilibri, segons la qual els arguments 'de
pes» son els vencedors", per mostrar en escena un llenguatge euripidi que,
lleuger corn es, es veu empes enlaire per la consistencia de les paraules
d'Esquil. Euripides, i amb ell les sever tragedies, resta penjat corn Socrates,
havent perdut el contacte amb el mon20.
Les paraules d'Esquil, en canvi, son, corn ja hem vist, os tva, en corres-

pondencia arnh el desig de Dionis que anava a la recerca dun 6fµa

yEvva-Lov (R. 97), propi d'un poeta yovtµoS (ibid. v. 96), que descriu tins

personatges yEVVaLoVS xai, TETQJan1xEIS (ibid. v. 1014). I no ha de sorpren-

dre que a P. 773 el mateix Arist6fanes rehi el qualificatiu de yEVVatotatog,

quan pocs versos abans (vv. 748-750) el cor ha explicat corn el poeta ha

ahandonat la (3wµoXoxia innoble i ha fet gran la comedia amh paraules

grans i amb oxth tuoty ovx ayoQalots: un adjectiu, aquest darrer, que Es-

quil aplica als ciutadans --o als personatges de tragedia?- de l'epoca de la

representacio de les Granotes (R. 1015).

De noblesa, doncs, a la comedia tambe n'hi ha, almenys la nohlesa i eleva-
cio que s'espera en una comedia: s6lida i consistent. Per aix6, al costat de
la grandaria de 1'art comic (rCXvrly .t yaXrly en P. 749 i en Ferecrates) hi ha
la construccio, 1'edificaci6: oixo8oµoµrloas en Arist6fanes i e^otx080µljoaS
en Ferecrates. Parlar de la creacio literaria en termes constructivistics es
una practica de llarga tradici62' i molt frequent en la comedia2L, corn es
logic atesa la tendencia del discurs comic a (^materialitzar), les idees 2'. El

18. Cf. tambe R. 814-829, on el cor descriu, confrontant-los, els estils dell dos poetes: Es-
quil, que Manta prl tutu 70µ(^ortay7l, competira amb Euripides, que xataXEJttoXoy1'joEt
(noteu l'adjectiu XErttos en la composicio del verb).

19. Sobre les projections en el llenguatge argumentatiu de les bases experiencials de
l'equilibri, vegeu M. JOHNSON, The Body in the Mind, Chicago 1987, cap..1.

20. La nocio de fons es que la perdua de contacte amb el sol porta a terrenys desconeguts
i insegurs. El Socrates dels Ndvols intenta aproximar-se a un objecte llunya, elevat i in-
consistent per aixi poder-lo estudiar, pero no s'adona que, situant-se en aquella zona
desposseida de realitat i incognoscihle, esdeve, ell mateix, exotic i pot liable.

21. Cf. M. DURANTE, Sulla preistoria delta tradizione poetica greca (parte seconda), Ronia
1976, pp. 167-179.

22. Cf. J.M. BREMER, op. Cit., Pp. 164-165.
23. Pero no nomes del discurs comic: sobre la 'materialitat' de la paraula poetica, vegeu J.

SVENBRO, La parole et le marhre. Aux origines de la poetique grecque, Lund 1976, espe-
cialment el capitol 111.2.2 (-La `materialite' de la parole poetique-, pp. 186-193).
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verb oixobo.t w, a mes, probablement converteix en mes quotidia i abas-

table -al cap i a la fi significa `fer cases'- allo que altres poetes anome-

naven TEtx6^w o tEuxw, per exemple.

Explicar la practica literaria amb termes emprats per descriure determina-
des activitats artesanals es, probablement, una forma d'aveinar poetes i ar-
tesans, pero tambe significa centrar-se en l'aspecte cornpositiu de la creacio
literaria. Altres termes, en canvi, remeten at mateix acte de dir el text, corn
per exemple el verb aELbw, amb el seu substantiu aotbos; i altres se cen-
tren en el terreny de la invencio, del trobar. aixi s'entenen paraules com
oL tov `cami' o nocions corn `el vol dell poetes', que indiquen la recerca de
temes, motius o arguments. En Aristofanes, la inventiva poetica es troba
expressada en paraules coin yvwµrl o btavota, aplicades indistintament a
l'heroi comic i at poeta; la voluntat de novetat -recordem les xatvotatas
btavotas de V. 1044, per exemple- es tambe una forma de remarcar
I'originalitat i doncs el merit inventiu de les comedies. Pero la comedia
sembla mes inclinada a explotar -comicament- el caracter compositiu de
la creacio literaria, segurament d'acord amb 1'habit constant que tenen cis
seas personatges de parlar de manipulacio i transformacio de la realitat fi-
sica que els envolta. Quart Aristofanes declara que la seva Musa ^es aqui», a
mes de defensar 1'origen atic de la comedia, esta afirmant que les fonts
d'inspiracio no s'han de buscar en les altes regions de I'Olimp, sing en
1'experiencia quotidiana2a. Per aixo es encara mes interessant l'us del verb
7Tvpy6w que apareix en la Pau i en les Granotes, i que no es troba en
Ferecrates. Aristofanes inclou en un sol terme les nocions d'alcaria i de
construccio, reforcant la idea de grandaria -que, com hem vist, es una
forma de la oe.tvotriS tragica- i la referencia arquitectonica del verb
oixoboow. El verb atvQyow, que, almenys a R. 1004, to menys a veure
amb 1'arquitectura2s que amb 1'elevaci6, a P. 749 serveix per introduir la
nocio de verticalitat en el participi o'xoboµrloac i la idea que la t> xVrl es
tryaXrl perque ha estat edificada.
Al llarg del segle cinque abunden cis usos de aveyow amb un sentit
d'enaltiment i orgull: ja es troba en Esquil (Pers. 192), i son abundants en
Euripides. Pero son especialment comparables amb Aristofanes uns versos
de Pindar (Isth. V, 43-45):

to66IV Afytvav ,1tp04£Qe1 atoµa JTaTQaV,
bUYEAQE1TEa Va(JoV• TET6)(LGTat be 716CXat
JtuQyos vi>1X(XLs cQEtauc ava(3cdv Ety.

24. Fr . 334K (= 348K-A): µr)tr Movoas avaxaXrty rxtxo (3ootevxovs / nPfl TF Xaettas (3odv es
xopov 'O?w utLa5 • / ev06&r yae Flaw , ( i)S ^rlorv 8186oxaXos.

25. En contra del que diu W.B. STANFORD , Aristophanes . The Frogs , Basingstoke - Londres
1971, ad vv. 1004-1005.
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Contra la interpretacio ,des de fa temps es construida una torre per ser es-

calada amb altos virtuts^^, entenc, amb Privitera, que ^^ava(3uLvEty circostan-

zia i niXatc (Dissen: `arduis adscensu, inaccessis'). A Jtvpyoc potrebbe ri-

ferirsi, se it sostantivo fosse qualificato da un aggettivo,^'°. Es a dir: la torre

ha estat construida amb altes virtuts, i per aixo es clificilissirna d'escalar. La

torre, alta corn Egina -aixi s'enten el bra7reens a v&oov del v. 44-, fa que

per aquesta mateixa rao l'illa sigui tambe it-lustre`' i, com que la torre no es

simbol de for4a, sing de fama28, cal entendre que les altes virtuts han fo-

namentat una fama dificilment igualahle que fa il-lustre -i visible de

lluny- 1'illa d'Egina.

Semblantment, Aristofanes reclama per a la seva obra una consideracio que

augura inigualable. L'ohra ha estat construida i, corn les Q7lµaia og.tva

d'Esquil, es visible de Iluny, famosa i noble. A mes, la idea de fons es clue

la poesia -en aquest cas la comedia aristofanica- comenca des de baix

per arribar a una alcada insuperable: en un cert sentit es podria dir que la

comedia es un art que es fa tot construint-se"'. L'autoimatge que se'n fa

Aristofanes, doncs, difereix radicalment de la de la poesia `aeria' i separada

del mon: si en aquesta poesia -sempre segons la imatge comica- es con-

sidera valuos accedir a regions ignotes, la comedia valora la verticalitat,

que es una manifestacio de salut en oposicio a la malaltia, que exigeix fer

Ilitj°, com tamhe valora, es clar, la solidesa, que suggereix alto conegut i

manipulable.

Finalment, cal dir que el let que les paraules d'Esquil pesin mes no entra

en contradiccio amb la imatge de la torre. Recordem que les paraules del

tragic, mes grosses i mes venerahles, pesen mes i per aixo van cap avail; si,

presumiblement, les paraules d'Aristofanes son analogues a les d'Esquil,

tambe haurien de pesar mes i no elevar-se. Pero en 1'escena del pes dels

versos, a mes de la idea de la balanca, hi ha implicita la idea de

1'acutmitlaci(j, per la qual el plat d'Esquil, tot i que vagi cap avail, mostra

un contingut que, gracies al seu volum, es alt comencant des de baix,

mentre que les paraules d'Euripides nomes resten penjades i sense tocar a

terra. Es a dir, la imatge de la balanca no exclou que el plat que pesa mes

contingui paraules alter.

26. G. A. PRIVITHRA, Pindaro. Le Lstmiche, Mila 1982, ad vv. 44-45.

27. Ibid.: 1'isola e illustre perche (il yae e taciuto) da tempo [vii e stata costruita una torre,

alto e visibile, con le gesta eccelse e famose degli Eacidiu.

28. Ibid.: udenominatore comune di nupyos e di apezai e 1'altezza: vVTI c, attributo di

(QETUL, e riferito spesso a jTveYos in Omero,,.

29. D. LANZA, op. Cit., p. 361 observa, penso que afortunadament, a prop6sit de la comedia:

uil s'agit d'un art ancien Bien que socialement marginal, one techne eouse, dirait I lippo-

crate...

30. Sobre les experiencies fisiques que donen Iloc a aquestes valoracions en la terminolo-

gia de la verticalitat i de 1'4•aria, vegeu G. LAKOFF - M. JOHNSON, Metaphors We Live By,

Chicago 1980, cap. 4.
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Semblantment -i inversament-, en els versos de la Pau la torre s'ha fet

alta perque Aristofanes ha descarregat la comedia d ' aquella carrega innoble

(P. 748: a(^FXci)v ... (^opiov) que no la deixava creixer: tambe aqui hi ha

en certa manera la imatge de l'equilibri (menys pes permet posar-se mes

dret , mentre que el pes, per si mateix, no surt de l'esfera de la vulgaritat).

Cal pensar , doncs, en dos tipus de pes. L ' un es el pes propi , que, d'una

handa , s'associa amb la consistencia i s'oposa , per taut , a la inanitat; un

pes que, d'altra banda , es representa sota 1 ' aspecte d ' ohjectes tangibles que

s'acumulen en vertical : d'aqui l ' orgull constructiu i l'equivalencia amh la to-

rre. L ' altre tipus de pes es sentit com a alie i es correspon amb la carrega

que, precisament pel let de ser aliena , impedeix la posicio vertical i, en

consegiiencia , I'elevacio constructiva . El fet que Aristofanes usi amh profu-

sio els procediments de la comedia de `carrega aliena ' es la manifestacio

d'una doble comicitat : la que es despren del que diuen els personatges i/o

la que constitueixen els personatges per si mateixos, no conscients de la

ironia de Ilur posicio . Els primers versos de les Granotes son una escenifi-

cacio i alhora una literalitzacio d'aquesta idea i en confirmen la persistencia

en la poetica d'Aristofanes . Xantias es pregunta quin sentit to que ell hagi

de carregar el pes si no pot dir les gracies que sempre fan riure al public

(R. 12-15):

TI 6>1i' MR µE Tai) €1 td QXE 'q WQEty,

EfJTEQ 310 l0W to EV (OV3EQJ (Dpvvt)(os

Eiu40E totEiv xaI Avxts xdµEtipi,aS;

oxEV'q 4Epovd exdozoi' Ev xw twola.


