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El televisor que tenim a casa �s d'un model avangat : aixb no

vol dir que l'any vinent no estigui passat de moda 0 tecnica

ment antiqtiat. Tot amb tot c�L .parlar dels seus 99 canals dis

ponibles, de la seva connexi6 a la paraboliea, de les memories

incorporades en l'�rea del teletext i teleservei, les quals,en
/

la seva totalitat,jo confesso que no s� aprofitar. Es una m�qui-

na eleotronica admirable ,i Si�OS un xicotet engrescat en tota

la parafernalia d'aqueix camp ,possiblement mitificaria l'aparell

en qUesti6.

Perque,quan una cosa ens compla� i l'admirem en grau optim,en

fem un mite. Si el mite no comporta admiraci6,llavors no �s mite.

Perque el mite no existeix objectivament en el seu origen, �s

un producte de l'admiraci6, l'extasi tenDr6s 0 el culte totemic

d'un grup. Per aixo tenim el m6n,en totes les epoques,plagat

de mites, des dels religiosos fins a les idolatries modernes.
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way,Ro�in Hood� fou un mite medieval, aquesta actriu es un mite

C:�i el brasiler Tal es un mite del futbo1. Existeix per a

I

admiraci6 nostra el mitic Oest americ� i e1 m!tic film que s en-

dugue el vent. I quan volem treure import�ncia er! tiea a LAna.: �a

diem que cal desmitifioar. D'una persona que s'inventa tothora

fantasies en diem un mitbman/ a.

La terminologia <
actual .� abusa del terme mite i de la fam!-

1ia de derivats. Tal cantant es un mite dels esienaris de Broad-
/

I encara mes : el terme mitificar ba esdevingut sinonim d'exage
ck ��Ik" 44-t...ta-�-

rar en l'admiraci6 • Aixi, doncs, aquesta valorrem�ntica ens aju-

da a c<l»II[)rendre tota la cs.rrega emocional del concepte de mite.

Els mites han acompanyat el genere humS. hem de suposar q�e des

de la formaci6 de la consciencia,la qual no pot deslligar-se del

subconscient : vivim no tant entre raonaments i encadenaments lo

gics com entre terrors, volicions sobtades, refusos inapel.lables

,



i moviments sense explicaci6,que m�s tenen a veure amb I'automa

tisme d(rivat de les m�s estranyes hipnosis que amb la vigilia

•

,/

conscient. Per relacionar-se amb el misteri I' home va crear els

mites. L:lhome va preocupar-se molt aviat per comprendre un m6n,el

m6n envoltant que,al mateix temps que Ii permetia de sobreviure

Ii presentava,host il, molts i molts obstacles; un m6n mogut per

forces colossa18, el nucli generador de les quaIs ,el motiu ul

tim,�i quedava amagat.

La Mitologia m�s genuina �s la que estudia els mites creats

per l'home;en la historia dels seus grups/precisament per expli

car l'origen dels pobles i,en definitiva ,de l'Univers. Tots els

pobles tenen mitologia propia, totes les civilitzacions explica

ren l'uoivers,el misteri de la vida i el seu frcf�P�er la bios

fera a trav�s de mites,que no nom�s eren personatges, sin6 relats,

perque l'esser bum� nom�s pot explicar-se contant, referint,ex-

•



posant,novel.lant.

Aneu a un poble de Nord am�rica,un poble dlindis,i us conta

ran el seu origen col.lectiu a base del d�u del vent, del d�u del

sol, de la PIUJo..i i del llamp, de la divini tat protectora de la

lIar i del foc,el foc que escalfa i permet de coure els aliments.

Els fenOmens naturals ,que corprenien i atemorien Ilhome pri

mitiu, no eren en la seva mentalitat fen6mens explicables per les

Ileis fisiques, sin6 que obeien a la voluntat dluns �ssers m�s

poderosos que els komes, que vivien en regions invisibles ,gene

raIment molt amunt 0 molt avall,i que desencadenaven,per voluntat
\

d'afavorir 0 de castigar, aquells fenomens, beneficis 0 flagells.

En civilit�acions antigues, generalment aquests personatges

�renien forma fant�stica o,m�s comunament, animal: pensem en

Egipte 0 Mesopotamia 0 en els maies i altres pobles pre-c�lombins.

Igualment entre els polin�� queda el record de contalles de

grans serps marines 0 essers aflamats que sorgien dels volcans.
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elles i els mortalsAquestes divinitats rebien

existia un esgla6 intermedi ocupat pels nerois : Rama a l'india,

Teseu 0 Heracles a Grecia ••• L'heroi crea el seu propi mite a m�s

de viure i desenvolupar-se dins un escenari de gran familia mito-
, 4-/ J' A

lbgica. L'heroi explica que -e c.l.e.pLC. 'el seu poble, des d'Eneas per

als Ilatins fins a EI �id_per als castellans.I amb aixb entrem

en I'heroi del mite historic i no nom�s pre 0 protohistoric.

Nosaltres,que som llatins, i tenim una llengua que �s l'evolu

ci6 del llat! parlat, posseim una mitologia general mediterr�nia

que arrenca dels grecs. Fins Eeneas,que segons la llegenda,s'ins

tal.l� a Rown/i que Virgili saluda com el pare de la Roma classica,

era un heroi gree. Grecia es present encara en tota ]a refere re i.a

liter�ria , ..... _,:;
..

, de les nostres literatures: com ho es en el

llenguatge cientific i en les composicions lexiques cultes neo

t�
logismesJ: acabo d'emprar els mots lexiques i neologisme,ambd6s

gr-eo s ; (��) �+__,frPf','". fih;tl'1/1':� (<.odo.� tw� ...
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La refer�ncia,d�ncs,primera i m�s immediata que tenim d'una mito-

logia 0 conjunt de mites i personatges que en certa manera ens ex

�liquerocom a conjunt cultural, es el m6n de Gr�cia • Per qu� ?

Perqu� Roma, de la qual venim, �s una hereva directa, en aquest

camp, de Gr�cia : els deus de Roma ,a banda els m�s primitius,

eren adaptacIDns dels grecs : alguns hi coIncideixen del tot, 0

quasi • Atenea era Minerva, Refest era Vulca, Posid6 era Neptu,

Apollo era Febus, Arte�sa era Diana, etc,etc. Fins els romans van

col.locar en un temple tots aquests d�us ItjifL.J/ ��� �.._

�per ells , en un Pante6,mot originari grec que vol dir tots

els deus.

Per altra banda, Gr�cia es quelcom molt proper encara avui :

j__( .

direm que la distanciaT��L�er aire es de poc mes de dues hores;
i que hi ha vols regulars diaris i directes, des d'aqui. I que

'admuc en temps m�s reculats,quan el viatge no podia ser tan rapid,
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era comn entre els navegants tocar facilment els ports de Grecia.

Sabem que a l'Edat Mitjana els nostres pescadors, coste�nt,i ni

cal dir la flots. /mercantil en navegaci6 de cabotatge, arribava

facilment a Grecia, fent veri tat una vegada mes el concepte de

mar i��rior, Mare NOstrum: hi havia;encara mes,una llengua fran-

/, .
bereb.ers

ca, una mena d esperanto maniterran1 ,format de mots provengals,

catalans,toscans, � wnecians,sards,i grecs ,i aquesta barreja

•

la feien servir els pescadors per entendre's entre ells: un llagut

mallorqui podia ar-r-Lbar a Genova, a� a cefal�ni 0 al Pireu
I

V4kl
i entendre's am::> La gent d' aquells ports....

01J7:t..r

Grecia es prop :i al llarg de la tradici6 de literatura oral i

escrit�, els productes de Ia mitologia grega han estat presents

entre nosaltres. No es pot llegir amb profit la histb:ria de la li

teratura a Europa sense tenir present Ia mitologia. Els grecs

van crear tot un m6n ,en aquest camp. I no nomes l'Olimp amb els



seus d�us, sin6 tota una cosmogonia que explica l'origen del m6n

d'una manera albora terrible i po�tiea. Tota mitologia es poesia,
per-que �s un producte an tic, quan la po e s i.a tenia una '. v i.ganc La tit
i un pes grans en l'expressi6 literaria.

cd$.XVI/_
Quan Calder6n de La Barca fescrivia les . seves comedies mi tologi'_:_

II ques,el public entenia tota la trama i les motivacions dels perJGnat
ges,simplement perqu� en la seva educaci6, que devia ser prim�ria
i de vegades per transmissi6 oral, hi tenien entrada els mites.

1tr C-�Jl'a.rrerament s' aa estat representant una comedia barroca, de Francese

/
/

J!

j"-
I

Fontanella, Lo Iesengany, amb personatges mitologics, que la gent delrs ·Xt'll
-

.,-

tem�\s coneixia i considerava cam de la familia. FJs avui que hem anat

perdent fons ,no coneixem la mitologia i pot repetir-se a qualsevol
moment l'an�cdota de l'alumne jovenet que davant el mot Apollo pen
sa nom�s en un projecte espacial nord-america, i per Pegas / Pegaso
ent�n solament una marca d'autornoci6.
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He di t abans que no podem estudiar mstoria de La Ii teratura sense

trobar-nos sovint amb referencies mitolbgiques,i afegire que no podem

simplement, llegir literatura sense es�golar facilment del text les

directes 0 figurades presencies mitolbgiques.

En e1 terreny popular els noms i atributs de nes mes conegudes

i sovinte�des personalitats de la mitologia s6n facilment vigents ,

per be que generalment servits en la versi6 nominativa llatina : una

bellesa femenina es una Venus , nom que apareix tambe en la geografia:
al Vallesnir .

.

� �

el port 5 5 LIE .� ne Port-Vendres, es Portus Veneris�veneris essent

el genitiu de venusC�V .,
.

afrodisiacs)
I .� Afrod� ta ( d aquf els productes •

Quan un home es molt forgut se Ii diu un �rcules, encara que
a Nord-america comencen a dir-ne un Arnold Schwarzenegger,que es

forqa mes complica t de dir'. El "nom geografic de Columnes d ' H�rcules
nomes s'enten si se sap la hist�ia d'Hercules, es a dir, e1 mite

corresponent ( Heracles en grec ) .; €.18 ... d t• seus 0 ze treballs,im-
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posats per Jupiter ( Zeus en grec). Mozart, cap al final de la

seva vida/ compondria una gran simfonia, la K 551 i per la seva

J"'--
majestat solar, en parab.les seves, Ii posa el nom de simfomia JU'pi-
ter, el deu del cel �er antonomAsia, i pare de totes les altres

divinitats.

Mart es el deu de la guerra, i avui estan de moda les arts marcials,

Marcial essent tambe el nam d'un escriptor llati. Marcial ve de Mart,
i de��is a Tarragona o�leida hi ha hagut a totes aquestes ciu

tats un Camp de Mart, en record del del mateix nom situat a la riba

del riu �ber i destinat a maniobres militars. Mart, Ares en grec,
"

/ Vulc� , Refest en grec, es e 1 d{u del La forja : un celebre quadre

de Vel�zquez representa aquest deu, que es l'encarregat de batre
((. !)

el ferro al seu obrador soterrani : el titol La Fragua de Vulcano

ens representa el treball del ferrer,amb la fornal encesa: aqQest
"-

forn soterrani del deu dona nom» a tots els vollcans de La terra. I

per extensi6 parlem de passions volcaniques. I Ir.� vul-

a:/f-udireuc d



vant na vida.

Per contrast,un

del desordre i de

.�/
deu un poc �/�� es

1a indissimula��i : p;otector
e1 representS1�
del vi i de la

canitzaci6, conegut en automobi1isme:es e1 tractament del cautxd
, �

per enfortir-lo i flexibilitzar-Ioc a base de la infusi6 de mo1.1�

cules de sofre a 140 Q de temperatura : un volc� en miniatura.

Diana era una deessa �venil ,caqadora, armada d'un arc i fletxes

-:

/ en grec Artemisa : av ui. dia si encertem el mig del blanc &.¥
hem fet diana. I fins hom parla de diana referint-nos simple

ment a1 blanc contra el "ual hem de disparar.

Apollo es el deu de la musica i de 1a poesia. Tambe/en un cert

sentit de la bell�sa mascu1i� 1a linia apolinia, un nas apo1ini,
/

i tambe mmmmmmmmm l'aspecte ser� de la cultura i l'actitud da-

vinya, (Baccus per als romans )
Baccus ( Dionisos en grec ), d6na origen ales festes dioni-

siaques,que avui poden dur a accidents de cotxe •••



transformacions i del camerg
"-

por 1a unes ales a les sand � lies

Mercuri (Hermes en grec ) es el deu dels missatges, de les

• per indicar la seva velocitat,i mobilitat • La mateixa mobilitat

que te el mercuri ,metall bellugadis que en catal� i franc�s es

diu argent-viu.

Com es f�cil de comprovar, les caracteristiques atributdes

als deus grecs corresponen a ambicions, desigs, il.lusions 0

debilitats dels humans. I els seus noms han estat presents

en la llarga tradici6 del desenvolupament del pensamen� la ci�n-

�/ cia i les arts : els planetes del sist:e'".,a so'3lar tenen no m

de divini ta ts mi tologiques : Mercuri _;-Ja._ �'_Cj.f,,-;>-
-:

/ -_ . -

� .

Venus,Mart,Jupiter, Vulca, Saturn ,Plut6, Ura • D'aquests n'hi

ha uns que no hem estn.entat abans,i es c1e8ut al fet que perta

nyen a una altra generaci6 de deus. Les families divines eren

�de.; / �� �4Me.j/ .eu -€d�1��4J.



No ens hem limitst a agafar ers noms de� deus per batejar

astres,sin6 igualment alguns dels dies laborables,com sien el

dimarts ( ����Martis) ,dimecres (dies Mercuri), dijous ( dies

Jovis ,genitiu de Jupiter),i divendres (dies Veneris),deixant
el dissabte (Sabbaoth) i el diumenge (dies da.minici) per ales

tradicions rebrea i cristiana ,i el dilluns per a la lluna,de

tanta import�ncia en les creences i supersticions humanes (dies
Lunae,o Lunis )

La originalitat dels grecs va ser que ,si be imaginaren di

vinitats per ales grans realitats del m6n,aviat inventaren

uns deus amb forma i passions humanes,i aixQ ens els fa apro

pats i una mica com a ve!ns, a banda d'haver-nos fomit amb

aquesta mitologia una font inestroncable de poesia i fantasia.

Vegem ara TIa formaci6 de la mitologia grega,amb l'ordre d'a

parici6 de les divinitats :



1 » - .A parii?- ld' una reali tat primera, anomenada Caos ,el

buit inicial.aparegu� Gea,la terra (Geografia, Geometria,Geo

logia ) ; i tambe Ur�, que vol dir el cel,el firmament ; a con

tinuaci6 les muntanyes i el mar • La semblanga amb la creaci6

segons la tradici6 hebreo-cristianaJ�s suficient en tots els

elements. Mes tard aquella deessa Gea s'uneix amb Ur�, i d'a

questa unio" ne i.xen molts fills. Un d' ells, Cronos ( cronbmetre,

cronologia) mata el par-e j eLement que trobarem co ntempoz-and.amerrb

com una de les tendencies subconscients.

C,ronos. no soqamerrt ma ta , sin6 que mutila se-

xualment el pare. L'illa de Corf6.,en forma de falq,diuen que

es exactament l'instrument emprat per a la muti]aci6.

Cronos,que representa el temps, fo.rma parella amb

Rea,de la familia dels Titans,i esdevindr� un' tir� que mata i

es menja els seus fills (el temps ITO devora tot ) a mesura

que neixen. Rea

amaga�t, Zeus,el qual sobreviu.



Quadre resumit de la primera generaci6 de deus:

Cao s

...

Gea - Ur�

(Yronos Rea

Zeus

2») Zeus tambe es rebel.lar� contra el seu pare �ronos,i el

destronar� • Un cop fet aixo Zeus reorganitza el reialme

de Js deus amb e ls al tres germans supervivents i e Is fills

que tots ells tingueren. Aquesta segona generaci6' de divi

ni ta ts sera anomenada j dels "dotze olimpics � Olimpics per-que

aquesta generaci6,mes humanitzada,menys boirosa i cosmica,

es una familia que viu a l'@limp,muntanya constantment co

berta de nuvols 0 irisacions de llum. Aquests deus estaven

en sovinte jat contacte amb els hlmans, i intervenien en les



qUestions de la terra de manera apassionada : avui d� serien

entusiastes del Panatinaikos 0 de l'Aris , bo i i mirant-se'n

els partits des dels 2.900 metres de l'actual blimbos •

Cad.a deu tenia un habi tatge separat, perb es re uri.em en uns

prats per deliberar,beure,menjar i criticar-se mutuament. Els

grans temples que els foren dedicats peAs mortals eren l'in

tent de reproduir la sumptuosa morada q�e tenien a 1'0aimp.

Zeus tingue per esposa Hera,de la qual engendr� dos fills,

perb tamb� s'aparella\mb dones mortals. Entre els fills variats

de Zeus i els d.e ls s�us germans Demeter, Posid6 i Hades, Ia

�... ,

. ..mostrab.......;J d d�" f' t bseglJl-l'.a, g ener-a c i,o .

__

a u rno sa escen eric a.a , 1. 1.rE ro arem

filles nascudes directament de Zeus,o fetes neixer de � mar.
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Acabo de parlar dels\dotz�lolimpics, i potser,tota vegada s6n

els deus principals d'aquesta segona i en part tercera) genera

ci6,sera bo potser donar-ae la llista ordenadament.
'-

Al cim del mont Olimp,al nord de La Tessalia; ne lluny del ma.r J

a 2900 metres, viuen els deus,segons la mitologia. Avui ,en grec
.......

modern se'n diu Olimbos. Cada deu tenia un habitatge separat,

pero es reunien en uns prats per deliberar 0 beure i menjar.Bona

vida. L'orige� dels grans temples dedicats a1S -deua que els

grees bastiren a la terra era l'intent de reproduir la sumptuosa

morada que tenien a l'Olimp i fornir-los un bon repos i estada

d�us olirupics provenien de la

Zeus,-germans seus - 0 del matrimoni de Zeus amb Hera -per tant,fills

i filles co-engendrats; 0 de la uni6 de Zeus amb dones mortals ; i fi

nalment,una filla engendrada nomes per Zeus, nascuda directament d'

ell, 't., �� ��ok_RA�



l'Olimp la mre-terra La mar l'infern

Especificant el segon"grup 0 generaci6 de d�us :

v

4) Zeus i els seus germans :

ZEUS DEMETER POSIDO HADES

jV Zeus i els fills :

ZEUS-HERA
la 11�ARES

guerra

HEFEST
arts fabrils

ZEUS -lVIA IA� HERMES
:.<

comerq,missatges
ZEUS -LETO

'----:----..ARTElVIISA -I.' APOL LO

Caga
ZEUS .. SEMELE-=--- DIONIS

Vi,desordre

arts "liberals"

ZEUS �ATENA
Cil:mcies, ra6

ZEUS -

_ _ ... _ - AFRODITA
f>,mff("



I _

•

Aquesta gene""aci6 segona,humani tzada , fou La que rebe tr_ets

antropombrfics: els nostres avantpassats grecs volien unes

divinitats que tnguessin figura humana : els poetes ho van agrai�
i aixi Hbmer pot parlar-nos del cerole blanc de les dents de la dee

ssa, dels ulls ambrejats de ;al altra : prenent forma humana els deus

es barregen amb els mortals ,0 protegeixen els herois • La protec

ci6 d'un herqL generalment camporta el desamor per un altre : per

aixb els deus de l'Olimp,en tenir les corresponents preferencies,
es col.loquen en una mena de partits 0 faccions ,com es visible en

la guerra de Troia,on els troians estan protegi ts per -.;::- '_!,
",

uns i
>{;.'

•

els aqueus per altres. Per donar mes moviment i �ramatisme als relats

i fins major contingut h�.� a aquelles reaccions,els mites trans-

f'o rmem i capgiren les . :prefer�ncies dels deus ,de manera, per exem

pIe que Posid6' / que en principi cOfstrui les muralles de TrOia,

i era partidari dels troians,despr�_ :,per ra6 d' unes discussions

entre la familia dels dotze Olimpics, es decanta pels aqueus 0

grecs atacants •••

,



Els herois, doncs, s6n
/'

fills dels deus i dels humans. Seran Teseu,

J� '1

L'encert dels grecs fou de dibuixar uns d�us amb fonna i reaecions

humanes, d)una banda rectilinis i previsibles, de l'altra variable�
apassionats, dram'tics 0 comics com els humans.

Ara b�,poques vegades les llegendes de la mitologiagrega ens refe

reixen contactes dels d�us amb els' humans: ja he dit abans que entre

uns i altres sthi interposen els herois ,precisament nascuts dels es

cassos contactes entre d�us i humans :. ni cal dir que en aquestes re-
<,» qu.tl.SL.

lacions, �e.. rxOc.r-<'dcfO �vlrtot::5, i e Ls casos,hi ha I' aproximaci6 m�s huma-

nitzada dels deus al nostre m6n • Divinitats, tanmateix �UE conserven

tots els seus poders sobrehu�ans.

"-

Perseu, Heracles, Castor i Pblux , Eeneas per als llatins, Edip ,rei
de Tebes, 0 Ulisses, rei d'Esparta, Pentesilea,reina de les amazones •••

-,
etc. Els herois s6n innombrables i alimenten totes les histpries gre-

gues i,per extensi6, llurs fets s6n tema per als poetes llat ns. Les
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tlYle amor OSl.S Vl. J. no s n a re que re a s e s mi. es grecs.
R�ma fou deutora de Grecia en bora part de la seva cultura. Els ro

mans,que erearen una �teratura excel.lent, consideraven la llengua
i la poesia grega -lirica i epica - quelcom praeticament seu. Al se-

(;,dd,L��gle I ,els grans romans anaven a estudiar a Rodes, l'illa

proxima a la costa d'Asia,on hi havia una eseola de retoriea iniguala
ble • Cieer6 i Hor�ei sabien gree,i qui diu la llengua, vol dir un eo

neixement de la eultura i eivilit�aci6 gregues; els romans no podien
girar el cap enlloc de Ia lVIediterrania que no hi itrobessin la petja
grega: fins el seu territori estriete tenia una part meridional dit
].a. Magna Greeia, i� avui hi ha al M,ez%ogiorno, unes poblacions
q I.e eonserven el gre� a Sardenya. Smcilia �s La prova m�s

fefaent d'aquesta empremta grega. A m�s a m�s,una part de la fiJJosofia

grega s'havia desenvolupat a la Magna Greeia.

Malgrat,pero, el gran pes grec, els romans tingueren una mitologia



treballar la terra, prbdiga en fruits.Hi havia pau i no �_ jutges.

molt seva,ja he dit que en part feta coincid�r amb la dels grecs.

Per als ramans Zeus era Jupiter i Cronos Saturn :-destronat Saturn

I segons
les pr-edf.cc i.ons , pet seu fill.) es refugia a Italia, vora e 1 rei

Janus ,que doninava eJLLaci ,i l'ajuda a civi1itzar la regi6: fou

l'edat dlor,que e1s poetes cantarien i que ha quedat com una frase

feta per indicar �poca de perfecci6 summa. En l'edat d'or no calia

M�s tard vingue l'edat de plata, en qu� hi havia hiverns i estius,

i Q3.lgu� suar '::1V::_"� de la terra.

Despres vingue l'edat del bronze, amb guerres i ambici6. L'edat

del ferro, la quarta i mes degradada,veie implantar-se la traici6,

i la rapinya,la discordia •••

Saturn ( recordem,Oxoros ) �s e1 simbol del temps: se'l representa

devorant els seus propis fills,porta a la ma una da11a i soste un

rellot�e d'arena.

A RO� tenia les festes saturnalia al desembre,mena de m6n al rev�s.



/'
Posid6 era Neptu, � de les aigUes � cavalls ,les illes, les

muntanyes. Aixi era invocat tamt pe /;s navegants co m pels genets i

aurigues. Als sacrificis li oferien la fel de les victimes,( sabor

d
I

a i.gua de mat'). A tota ]a costa i t�lica tenia temples.

Uades era Plut6 : regnava ales profunditats,els inferns ,vasta

regi6 limi tada pelS riu) Aqueront i Estigi .El barquer Car-ont ,

q:r,le va inventar

I

I

I

.

si els difunts li pagaven un bbol hi feja arribar la barca amb

les �nimes .Evui encara es posa ,en algw1s pobles, una moneda

sobre la boca dels morts. A �ront l'acompanyava e1 gos Cerver,

(el porter de futbol �s dit en castell� Cancerbero),que feia de

guarda de la porta,i no deixava passar els vivents ni en deixa

va eixir les ombres. E1s bons anaven als Camps E1isis,els do1ents

a1 T�rtar. A Hades,que mai no tmgu� temples,se ]i dedicaven

animals negres,i li estava consagrat e1 xiprer (un a1tre nostre

costum funerari).
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Dem�ter era eeres ( cereals ),deessa dels misteris d'Eleu

sis,la iniciaci6 en els quaIs costava molt.Relacionada amb la

terra profunda on s'enterra la llav®r. Al fin. del noviciat en

l'�ssimilaci6 dels misteris s'arribava a l'autopsia (acci6 de

veure-hi amb els propis ulls ).
Afe.nd. era Minerva. Si per als grecs representava la. patroaa dt Ate

ties, to... f�vvt-/ tamb� a Roma era proteetora de savis i artistes,

inventora de l'escriptura. Una rival seva,en l'art de teixir i bro
h�nt,

darJ�convertida en aranya • Inventa l'olivera, arbre de pau.

Afrodita era Venus,nascuda de l'escuma de la mar. Arriba a It81imp
i captiva

universal

les tres

Hefest

totkum. Venus ,deessa dels plaers amorosos/tenia un culte

.r£s una yenui] El 'seu fill fou Cupido. Va acompanyada del;--_ J

gr�eies.
as Vulc�. Molt considerat a Italia, terra de volcans .Es de-

ia que tenia tallers a Lipari i al mont Etna. Construi les armes

'\

d ' Eneas ,el case i cuirassa d'Aquil.les, i I' esout d'Hercules.

Ares, d�u del -La guerra; t� l' equivalen t rom� eri> Mart. Va rondar

Venus ( una noia i un soldat) • A Ro IE. era eonsiderat pare de Romu'l,



col.legium de 12 sacerdots

dit abans , Ii era cons�f:''at�1

I � de Mart, com he

Apol.lo no canvia gaire de nom :e romans Ii eonserven el gree,

Apol.lo 0 el canvien,en tot cas,per Febus .Es confon amb el so�

Empaitant la ninfaaDafne aquestl;i fou convertida en llorer, planta
,

que ApQl.16 simbolitza. Simbol de laJoventut, d�u dels guariments,

\.. ��ot�cl:lg��a�l� Bg����i. Tenia una colossal estatua de bronze a

Rodas.

La seva germana Artemisa fou Diana per als romans. Identificada amb

la lluna , ferotge ( tema d'Acte6,que espia Diana i les ninfes del

seu s�quit ). Li era eonsagrat el cervol.

Hermes, igual a Mercuri. Lladre, embolicatroques, missa11ger dels

d�us. Inventa els pesos i les mesures, i executa totes les ordres,

�dhuc les cruels ( Prometeu�
Dionis �s Bacus. Sil� Ii enSenya de plantar la vinya. Les �estes

a honor seu eren les orgies 0 baeanals •

,
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Afenl , era Minerva • Si per als grecs representali'a ra, patroaa d' Ate

nee, 1�:_f�vvt-/ tamb� a Roma era protectora de savis i artistes,

inventora de l'escriptura. Una rival seva,en l'art de teixir i bro-
Ar(1cnt.

.

dar,�convert1da en aranya • Inventa l'olivera, arbre de pau.

Afrodita era Venus,nascuda de l'escuma de la mar. Arriba a l'81imp
i captiva tothnm. Venus ,deessa dels plaers amorosos/tenia un culte

universal .[£s una venu� �l seu fill fou Cupido. Va acompanyada de

les tres gr�cies.

Hefest �s Vulc�. Molt considerat a Italia, terra de volcans .Es de

ia que tenia tallers a L[pari i al mont Etna. Construi les armes

"

d'Eneas
J
el case i cuirassa d'Aquil.les,i l'escut d'Hercules.

Ares, d�u deL, -La guerra; te l' equivalent rom� en Mart. Va rondar

Venus ( una noia i un soldat) • A Rom era considerat pare de Romul

i tenia un co1.1egium de 12 sacerdots I el� de Mart, com he

di t abans, li era cons,�'(iat.
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Apol.lo no canvia gaire de nom :e�. romans Ii conserven el grec,

Apol.lo 0 el canvien,en tot cas,per Febus .Es confon amb el soL.

Empaitant la ninfaaDafne aquesta fou convertida en llorer, planta
,

que ApQl.16 simbolitza. Simbol de laJoventut, d�u dels guariments,

�?ot�c,g�ia�l� Bg����s. Tenia una colossal estatua de bronze a

Rodas.

La seva germana Artemisa fou Diana per als romans. Identificada amb

La lluna , ferotge ( tema d ' A cte6, que espia Dia ra i les ninfes del

seu s�quit ). Li era consagrat el cervol.

Hermes, igual a Mercuri. Lladre, embolicatroques, missa��er dels

d�us. Inventa els pesos i les mesures, i executa totes les ordres,

�dhuc les cruels ( prometeu�
Dionis es Bacus. 3ila li enSenya de plantar la vinya. Les �estes

a honor aeu- eren les orgies 0 bacanals •

II

II
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D'entre les divinita�estrictament llatines, tenim cTeno,el rei

m�s antic deL Laci.N'hem parlat per l'hospitali�at que dona a Saturn.

Se t 1 representa amb dues 0 me s ca.res. De fet el mes d.e Gener ve de

JanufriU� un mes que te dues cares l'una mirant l'any acabat i

l'altra I'any que ha de venire Inventa les portes,i dlun po�ter

en angles se'n diu un janitor�

En un nQvell dom�stic els romans tenien uns esperits protectors

de la llar,els lares ( lar familiaris ) i els penates 0 divini�ats

dels antepassats.

Per ales divinitats diverses elevaren temple�tots rectangulars

llevat del de Westa, q�e era circular.

Vesta era una
'

divinitat de la virginitat,i tenia _

• sis sacerdotisses, anomenades vestals que manteinien
foe del seu temple.

Convenia tenir els deus favorables : per aixb sells feien sacri-

enc�s el

,

fLCis d'animals, fogueres, i la superstici6 feia fer practiques als

augurs.
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lVl' he volgut est�ndre en t,'ap� dels deus que es menys conegut que

el dels herois: generalment la mitologia ens arriba per via de Per-

_0
' ,

seu, �seu,Jason i el' vel� d'Or, Edip i la seva familia, els aqueu5.
"

i e� troians en guerra, Hercules,Ulises ••• �ts aquests personatges,

deus i herois,passen ales literatures,i per be que a l'Edat Mitjana

o b� es pret�n! d'amagar-los per pagans 0 cristianit2�r-Ios ,resorgei

xen al renaixement·i el barroc : i el neoclassicisme. N'irlforrnen Ia

Iiteratura i l'art ( escultura barroca,neoclassica ).

Fora dels casos que Ia vida de I'heroi esta ben cristallitzada,els epi

sodis del seu transit 0 del seu origen s6n diver$os,barrejats 0 encava-

" arc-a.di i� J fa rt,
,_"ats: Po rtenop,eu; un dels Set contra Tebes, es ' d �talanta; b) 'tj

? ?
Meleagre'c) Melani6

.

legitim? bastard?0 no as arcadi sin6 argiu,ger-

rna d'Adrast ? Qui el mata,da�ant Tebes: Periclimen,fill de Posid6 ? As

f�dic? Anfidic.? 0 per fi, Driant ? I el fil� que tenia;es deia Pr6mac,

Estratolau 0 Tlesimenes ?
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Tambe l' Edat Mi tjana cr-ea herois,alguns· -- -
.

com els cavalIers que lluitaren contra els �rab5 : Roland,

el Cid, 0 que crearen la cavalleria com entitat : Artds,Lance]otr
o que explicaven l'origen boir6s del germanisme literari i legen

dari : Sigfried ••• Els herois totalment de paper dels llibres de

cavalleries ,des de Tirant fins a Don A�mo Quijano ho s6n de pIe

dret. Modernament el comic i el cinema ,el relat popular i seriat
�

)
han creat personatges amb capCitat de superar obstac�s i de co�

batre quasi sobrebumanament : el cowboy 0 el guerrer,el detectiu

justicier,el forgut,s6n herois de la imatge : es diuen Tarzan,

Tom Mix, Tin-Tin, Rambo, Wyatt Earp,Flash Gbrdon,Sup�rman,Batman,

Dick Tracy,Popeye , el aorro •••



Tornant a la mitologia c�ssica, i tota vegada he vingut segurament

per la meva coniiici6 de nove l..lista juvenil, dir� q ll:! he reereat

);'" . m{d-��A;)- tr�sumver-s ,- ..

�=>" ��

({;;v
. .."

.

vegades en els meus llibr�s de ficci6.

A EI fill de la Pluja d,Or,Jon,aprofito �� de Perseu per bas

tir una no�el.la que no s'aparta gaire de la linia del mite; EI vol

• �, mstoria d'una etapa �e11..� prc?lO.:hi.storica,.�
un viatge entorn de la Mar Negra ; i ]VIans de Bro Itl.e, historia de

Teseu,no exactament del que allibera Atenes del Minotaure, sin6 del

qui governa la ciutat d'Atenes,i en fa una entitat politica.
La mitologia ens forneix material inesgotable :cada heroi pot ,

desplegar la seva listoria en el seu entorn ,amb re�ts colaterlals,

fins al punt que um dicciDnari de Mitologia cl�ssica pot tenir f�

cilment 700 a 1000 planes.

Encara em vivim, de la mitologia • La mitologia, aquesta gran

mentida, ens ajuda a en�endre les veritats. is viva i ben viva.


