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Tàntal filòsof? A propòsit  
de Diògenes Laerci 2.8

Sergi Grau

Abstract: A brief passage in Diogenes Laertius’ Lives and tenets of the eminent phi-
losophers attributes Anaximander’s celebrated cosmology to the mythological char-
acter Tantalus, an assertion borne out by various scholia. This essay sets out a series 
of arguments in favour of the hypothesis that the origins of this curious doxo-
graphical attribution lie in a biographical use of material drawn from Attic Come-
dy, most likely through the lens of the criticism and mockery of Euripides and the 
intellectuals that were so prevalent in late 5th century BC drama.
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Al començament de la doxografia que Diògenes Laerci dedica a 
Anaxàgoras (DL 2.8), hom hi llegeix, amb una bona dosi de perple-
xitat, aquesta afirmació:

Οὗτος ἔλεγε τὸν ἥλιον μύδρον εἶναι διάπυρον καὶ μείζω τῆς 
Πελοποννή σου· οἱ δέ φασι Τάνταλον· τὴν δὲ σελήνην οἰκήσεις 
ἔχειν, ἀλλὰ καὶ λόφους καὶ φάραγγας.

Anaxàgoras deia que el sol és un tros de ferro roent, i que és més gran que 
el Peloponnès —altres, però, sostenen que això ho afirmava Tàntal—; 
deia, a més, que la lluna té habitatges, però també cims i espadats.1

Aquest Tàntal, a qui alguns autors atribuïen, ben seriosament, 
segons Laerci, un dels punts més controvertits de la cosmologia 

1. Sempre que no consti la indicació del traductor, les traduccions dels textos 
grecs són meves.
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d’Anaxàgoras,2 és, per molt que pugui astorar, el mateix Tàntal del 
mite, condemnat a patir fam i set eternament en l’Hades, perquè no 
podia atènyer els fruits i l’aigua que tenia a la vora.3 Així s’evidencia ben 
clarament a partir d’un escoli a l’Olímpica 1.57 de Píndar,4 que s’expres-
sa igualment amb gran seriositat, i que deu seguir, és clar, la mateixa 
font que Laerci. El traduïm sencer perquè se’n pugui apreciar bé el to:

A propòsit del suplici de Tàntal hi ha opinions diverses. Uns afirmen 
que està soterrat en el Sípil, la muntanya de Lídia, i li adjudiquen aques-
ta culpa: quan Pandàreu de Milet va haver robat el gos de Creta, que 
Zeus havia establert com a guardià del santuari, l’hauria confiat a Tàn-
tal. Zeus, però, va enviar Hermes per provar de recuperar-lo; Tàntal, 
tanmateix, va mentir i fins i tot va atrevir-se a jurar que el gos no era pas 
amb ell; i per això Zeus va col·locar-li al damunt la muntanya del Sípil, 
que és una roca. Altres, en canvi, entre els quals hi ha Eurípides, diuen que 
(Or. 10):

 No va frenar la llengua, flac ben vergonyós!5

 (ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν, αἰσχίστην νόσον.) 

Homer, al seu torn, descriu altrament el seu càstig (Od. 11.583-584):

Dret, enmig d’un estany: li venia arran de la barba,
 i ell, tot assedegat, no podia copsar-lo per beure,6

 (ἑσταότ’ ἐν λίμνῃ, ἡ δὲ προσέπλαζε γενείῳ· 
 στεῦτο δὲ διψάων, πιέειν δ’ οὐκ εἶχεν ἑλέσθαι,)

2. De fet, és el que, segons les biografies, acabà duent-lo als tribunals acusat 
d’impietat. Anaxàgoras no fou, és clar, condemnat a una pena eterna en l’Hades, 
sinó simplement a mort per un tribunal d’Atenes (DL 2.12-15), per bé que la inter-
venció del seu amic i deixeble Pèricles el salvà de l’execució de la pena; el filòsof, 
però, se suïcidà després, desencisat per l’actitud dels seus conciutadans.

3. Tal com el descriu Homer, Od. 11.582-592.
4. Ja ho va notar H. Diels, que en reprodueix un breu fragment: 59 A 20a DK.
5. La traducció d’aquest vers i dels altres versos d’Eurípides citats en aquest 

treball és de C. Riba.
6. La traducció d’aquests hexàmetres i de les altres citacions d’Homer és de 

C. Riba.
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i el que segueix. Llevat que, com vol Aristarc, aquests versos siguin espuris. 
També Alceu i Alcmà diuen que Tàntal té una pedra suspesa (Alc., fr. 93):

 Damunt la testa hi té, Esímidas, una gran pedra.
 (κεῖσθαι πὰρ κεφαλᾶς μέγας, ὦ Αἰσιμίδα, λίθος·)

I Alcmà afirma que (fr. 87):

 [...] home entre els benaurats,
 per culpa seva seia en un tron, damunt un roquissar;
 res no veia, però creia... 
 (ἀνὴρ δ’ ἐν ἀσμένοισιν
 ἀλιτηρὸς ἧστ’ ἐπὶ θάκας κατὰ πέτρας
 ὁρέων μὲν οὐδὲν, δοκέων δέ.)

Ho diu també Arquíloc (fr. 53): 

 [...] ni la pedra de Tàntal
 pengi mai sobre aquesta illa.
 (μηδ’ ὁ Ταντάλου λίθος 
 τῆσδ’ ὑπὲρ νήσου κρεμάσθω.)

Alguns, però, interpreten la roca com el sol; car Tàntal fou un filòsof de la 
natura, i és perquè va proclamar que el sol és un tros de ferro que endura 
la pena (τὸν γὰρ Τάνταλον φυσιολόγον γενόμενον καὶ μύδρον 
ἀποφήναντα τὸν ἥλιον ἐπὶ τούτῳ δίκας ὑποσχεῖν), fins al punt que té 
el sol suspès al seu damunt, i per causa d’ell tremola de por i està ben 
aterrit. A propòsit del sol, els filòsofs de la natura sostenen que per «pedra» 
s’entén el sol; també Eurípides, que fou deixeble d’Anaxàgoras, ha afirmat 
que el sol és una roca en els versos que hem citat abans (Or. 4-7):

 Aquell feliç —no em burlo de la seva sort—,
 de Tàntal parlo, nat de Zeus, com diu la gent,
 vola a mig aire, amb el terror d’un peny suspès
 damunt la testa, i aquest càstig sofreix.
 (ὁ γὰρ μακάριος, κοὐκ ὀνειδίζω τύχας, 
 Διὸς πεφυκὼς, ὡς λέγουσι, Τάνταλος 
 κορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον 
 ἀέρι ποτᾶται καὶ τίνει ταύτην δίκην.)
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I, novament, en uns altres versos l’anomena «mota» (βῶλον), i ho diu 
així (Or. 982-985):

Pogués llançar-me cap aquella roca
enmig de cel i terra
suspesa enlaire per cadenes d’or,
mota despresa de l’Olimp
que uns terbolins s’emporten,
per clamar entre planys
a l’antic pare Tàntal.
(μόλοιμι τὰν οὐρανοῦ 
μέσον χθονὸς τεταμέναν 
αἰωρήμασι 
πέτραν ἁλύσεσι χρυσέαις 
φερομέναν δίναισι, 
βῶλον ἐξ Ὀλύμπου, 
ἵν’ ἐν θρήνοισιν ἀναβοάσω 
γέροντι πατρὶ Ταντάλῳ.) 

Tàntal fou, doncs, segons l’escoli, un filòsof de la natura, com Ana-
xàgoras, condemnat al suplici no pas per haver fet tastar als déus la carn 
del seu fill Pèlops (Pi. O. 1.37-39; E. IT 386) o per haver distribuït el 
nèctar i l’ambrosia divins entre els homes (Pi. O. 1.54-64), o bé sim-
plement pel fet de revelar-los secrets dels déus (DS 4.74.2) o de voler 
viure com ells (Ath. 281b, que remet a l’obra èpica Ἀτρειδῶν κάθοδος: 
Nostoi, fr. 10 Allen), com ho volen les versions tradicionals,7 sinó per 
haver afirmat de forma impia que el sol és un tros de ferro, exactament 
igual que Anaxàgoras. Sens dubte, el que fa possible aquesta identifica-
ció és la descripció del suplici tantàlic, diferent de la d’Homer, en Pín-
dar (O. 1.54-58), qui el representa amb una pedra suspesa sobre el cap, 
condemnat eternament a viure atemorit per si la pedra li cau al damunt:8

7. Cf., a banda de F. Schwenn, l’article «Tantalos», RE iv A 2, 1932, totes les va-
riants i les fonts per a la llegenda de Tàntal aplegades i comentades per Hylén 1896.

8. Vegeu també la breu referència al mateix suplici que fa Pi. I. 8.10: «Car la 
pedra de Tàntal sobre els nostres caps, | almenys un déu ens l’ha apartada, | sofrença 
insuportable per a l’Hèl·lada.» Per a l’ús pindàric de Tàntal, cf. Griffith 1986.



Tàntal filòsof? A propòsit de Diògenes Laerci 2.8

143

εἰ δὲ δή τιν’ ἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποί 
ἐτίμασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος· ἀλ-
λὰ γὰρ καταπέψαι 
μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη, κόρῳ δ’ ἕλεν 
ἄταν ὑπέροπλον, ἅν τοι πατὴρ ὕπερ κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθον, 
τὸν αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν 
εὐφροσύνας ἀλᾶται.

Si de veritat algun home moridor els guardians de l’Olimp
honraren, aquest fou Tàntal; però
ell, per cert, no fou capaç
de pair tan enorme goig, i pel seu excés cobrà
un càstig amb escreix, que el pare [Zeus] al damunt
va penjar-li una pedra pesada:
ell malda sempre per apartar-la del seu cap
i s’esgarria del gaudi.

Una descripció que s’acorda també amb la que en fa Plató, en el 
context d’una elucubració etimològica sobre el nom de Tàntal, que, 
de fet, prové d’un joc de paraules en un conegut proverbi9 (Cra. 395d):

I també a Tàntal qualsevol pot pensar que el nom se li ha posat recta-
ment i segons natura, si és cert el que es diu d’ell. 

Hermògenes: Què? 
Sòcrates: Les moltes i terribles desgràcies que van succeir-li men-

tre encara vivia, de les quals la darrera fou la ruïna completa de la seva 
pàtria; i, a més, un cop mort, a l’Hades, la suspensió (ταλαντεία) de la 
pedra sobre el seu cap, que sorprèn per la manera com encaixa amb el 
seu nom: sembla ben bé com si algú, que volia anomenar-lo «El més 
desgraciat» (ταλάντατον), l’hagués finalment anomenat de forma dis-
simulada i li hagués dit, en comptes d’això, «Tàntal». 

La mateixa tradició a propòsit d’un Tàntal filòsof es retroba, en-
cara, en altres escolis, començant, és clar, pels scholia uetera de l’Ores-

9. D’ús força freqüent en la Comèdia Nova: vegeu un llistat de tots els usos a 
Hylén 1896: 28-32.
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tes d’Eurípides, que, com hem vist, també citava l’escoliasta de Pín-
dar, per tal com presenta la mateixa descripció del suplici tantàlic.10 
L’escoliasta, en aquest cas, atribueix, de fet, a Eurípides la cosmo-
logia d’Anaxàgoras. En traduïm els comentaris principals, tots ells 
corresponents al vers 982:

El vers diu: «Pogués llançar-me contra la roca i la mota despresa de 
l’Olimp enmig de terra i cel, suspesa amb cadenes daurades i emportada 
per terbolins i cables». I aquest n’és el sentit: «Tant de bo fos prop de la 
roca despresa enmig de terra i cel, la que està suspesa i se l’emporten gi-
ravoltant amb milers de giravolts, lligada amb cadenes d’or allà dalt des 
del cel, per poder anar vora Tàntal i plànyer les meves desgràcies». Car 
Eurípides, que fou deixeble d’Anaxàgoras, afirma que el sol és un tros de 
ferro (μύδρον λέγει τὸν ἥλιον): aquesta és la seva doctrina (οὕτως γὰρ 
δοξάζει). Tros de ferro (μύδρον) és com s’anomena l’acer roent (τὸν 
πεπυρακτωμένον σίδηρον). «Roca» (πέτραν) i «mota» (βῶλον) es 
diuen per a la mateixa cosa.11 La contalla explica que Tàntal tenia les 
mans esteses cap al cel; ara, és Eurípides qui s’empesca que el sol li està 
suspès al damunt i que és un tros de ferro roent (νῦν δὲ ὁ Εὐριπίδης 
ἰδίως τὸν ἥλιον ἐπηρτῆσθαι λέγει αὐτῷ διάπυρον ὄντα μύδρον), 
pel qual està constantment espaordit. I és persuadit per Anaxàgoras, que 
afirma que es tracta d’un tros de ferro (Ἀναξαγόρᾳ δὲ πειθόμενος 
μύδρον αὐτὸν εἶναι λέγει). Alguns, tanmateix, interpreten més aviat 
que era una mota daurada el que estava suspès damunt el cap de Tàntal.

També Eustati inclou aquesta variant tan peculiar de la caracte-
rització de Tàntal quan comenta els versos homèrics, que són, de 
fet, el primer esment que coneixem del personatge mític (Comm. ad 
Hom. Od. 1.436.44 Erbse):

10. Una diferència que també nota Eustati quan comenta el passatge de l’Odis-
sea que hem citat més amunt: Ὅτι τὸν Τάνταλον Εὐριπίδης μὲν ἀέρι ᾐωρημένον 
τίνειν δίκην φησὶν ὑπὸ λίθου ἠρτημένου ὑπὲρ κεφαλῆς καὶ ἐκθροοῦντος 
αὐτόν (1.435.44 Erbse).

11. En realitat, en els diferents testimonis sobre la cosmologia d’Anaxàgoras, el 
sol rep noms diversos, no exactament sinònims: λίθος, μύδρος, μύλος (cf. fr. 59 A 
2, 3, 19, 20a DK). En canvi, βῶλος només apareix a Eurípides.



Tàntal filòsof? A propòsit de Diògenes Laerci 2.8

145

ἄλλοι δὲ φιλόσοφον γεγονότα τὸν Τάνταλον δοξάσαι εἶπον 
μύδρον εἶναι τὸν ἥλιον καὶ μὴ σῶμά τι θεῖον καὶ γέμον ἀρρήτων 
δυνάμεων. 

Altres afirmen que Tàntal —filòsof que fou— postulà que el sol és un 
tros de ferro i no pas un cos divinal i ple de potències inefables.

Però Tàntal ja havia estat relacionat en l’època clàssica amb un 
pensador: significament, Plató l’identifica amb el cèlebre i contro-
vertit sofista Pròdic de Ceos, quan Sòcrates adapta per a l’ocasió els 
versos homèrics del descens a l’Hades d’Odisseu en descriure la seva 
visita a casa de Càl·lias, on s’allotgen els principals sofistes de l’època 
durant el seu sojorn a Atenes (Prt. 315):

Aleshores a desgrat l’home [el porter] ens obrí la porta. Entràrem i 
trobàrem Protàgoras que passejava pel pòrtic. [...] «I després els meus 
ulls repararen» (Od. 11.601), que diu Homer, Hípias d’Elis, assegut en 
un setial al pòrtic oposat. [...] «Tàntal vaig veure també» (Od. 11.583) 
—sí, que Pròdic de Ceos s’allotjava allà—, i era en una habitació que 
abans Hipònic feia servir de magatzem, i que ara, per la multitud de 
vagarosos, Càl·lias l’havia buidat i convertit en un lloc de repòs.12 

Sembla clar que la genial ironia platònica ha dibuixat aquí una 
imatge deliberada del catau dels sofistes visitat per Sòcrates paral·lela 
a la de l’enginyós Odisseu que baixa a l’Hades, però és ben capaç de 
sortir-ne sa i estalvi després d’aprofitar-se dels ensenyaments dels 
que s’hi troba. El que resulta interessant ara, tanmateix, és escatir 
per què Pròdic pot ser identificat amb Tàntal sense ni tan sols una 
mínima explicació, quelcom que demostra que la imatge no devia 
ser desconeguda per al públic de l’època. És evident que hi ha aquí 
un joc que se’ns escapa i que cap comentarista antic de Plató no 
aclareix.13 Sí que ho aclareix, en canvi, en termes ben eloqüents, un 

12. La traducció de tot aquest passatge del Protàgoras és de C. Miralles i M. Jufresa.
13. Una explicació detallada i convincent en fa, modernament, Willink 1983. 

Ens tornarem a referir a les seves conclusions més endavant.
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escoli a Eli Aristides, qui comentava precisament aquest passatge del 
Protàgoras platònic en el seu discurs intitulat Per a Plató, en defensa 
dels quatre (602):14 l’escoli glossa la referència a Tàntal exactament 
amb el mateix material que ja coneixem, però afegint, encara, unes 
curioses exegesis sobre el personatge que en presenten una imatge 
convencional de filòsof asceta (Sch. uet. 133.12.14):

La pedra damunt el cap de Tàntal significa veladament, em penso, l’oblit 
(τὴν λήθην), per tal com hom considera que fou un filòsof de la natu-
ra (ᾗ κατεκέκριτο φιλόσοφος φυσικὸς ὤν): precisament, en les imat-
ges a propòsit del seu desig, sobretot on es veu que estava molt assede-
gat, palesava el seu capteniment de filòsof (ἐν ὅσῳ γάρ τοι τῶν δι’ 
ἐπιθυμίας θεωριῶν ἐπήρχετο τὴν διάνοιαν τοῦ φιλοσόφου); preci-
sament l’oblit, lliscant sobre ell, el feia escapar de la seva animalitat.

La imatge d’un Tàntal filòsof sembla, doncs, prou ben testimonia-
da en la tradició erudita antiga.15 I, tanmateix, la pregunta que qualse-
vol lector es fa és com ha pogut generar-se, en el si d’una doxografia 
seriosa, aquesta construcció d’un Tàntal φυσιόλογος. No és pas l’únic 
cop que una troballa natural s’atribueix a un personatge del mite: tam-
bé Plini (Nat. 2.31: DK 6 B 2) afirmava que el tità Atlant fou el primer 
a descobrir l’esfera celeste.16 Però el context és, en aquest cas, força 

14. «Sembla, doncs, que [Plató] col·loca i cataloga els sofistes entre els qui són 
castigats a l’Hades, quan diu: “Tàntal vaig veure també” (Prt. 315c), i encara: “I 
després els meus ulls repararen...” (Prt. 315b), i els honora amb els abillaments de 
l’evocació dels morts homèrica: Pròdic, com si fos Tàntal; Hípias, com si fos l’om-
bra d’Hèracles.»

15. També assenyalava Favorí (VH, fr. 44 Mensching = 76 Barigazzi [apud DL 
9.34]), que, segons Demòcrit, Anaxàgoras s’havia apropiat les doctrines sobre el sol 
i la lluna, que de fet eren més antigues. És possible que també en aquest passatge es 
faci referència a les atribucions tantàliques de la doctrina anaxagorea?

16. «Hom diu que l’obliqüitat del zodíac fou entrevista, ço és, les portes de les 
coses foren obertes primerament, per Anaximandre de Milet, en la 58a Olimpíada 
(548-545 aC); Cleòstrat després hi assenyalà les constel·lacions, i primerament la 
d’Àries i la del Sagitari; l’esfera havia estat trobada molt abans per Atlant» (trad. de 
M. Olivar).
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distint: una cosa és atribuir la troballa de l’esfera celeste al personatge 
mític que la sosté, per mera associació d’idees, i una altra de ben dife-
rent és posar en boca de Tàntal una teoria cosmològica concreta d’un 
filòsof «presocràtic», per molta pedra suspesa sobre el cap que li adju-
diquin unes quantes tradicions.17 Sembla evident que hi ha d’haver 
hagut algun autor que ha fet exposar a Tàntal aquestes doctrines.

F. Schwenn18 es limitava a liquidar ràpidament la qüestió afirmant 
que la presència de la pedra suspesa sobre el cap de Tàntal en Plató i 
Píndar degué motivar la comparació amb Anaxàgoras en algun autor 
còmic, una intuïció força plausible que ha estat acceptada pràctica-
ment per tots els comentaristes posteriors del passatge laercià.19 Els 
estudiosos d’Anaxàgoras i d’Eurípides,20 en canvi, han maldat per 
veure-hi una uariatio deliberada fruit de l’enginy d’Eurípides, que 
hauria connectat, aprofitant un material precedent o bé inventant-ho 
per a l’ocasió, Tàntal amb les doctrines d’Anaxàgoras en l’Orestes 
—exactament el mateix que ja postulaven els vells escolis, per cert.

Això no obstant, el fet és prou important per a l’estudi de les 
fonts de la biografia antiga de filòsofs —i de la doxografia, perquè el 
fragment pertany a un passatge netament doxogràfic— per deturar-
s’hi, em sembla, una mica més detalladament.

I

En primer lloc, convé recordar que els arguments del debat filosò-
fic contemporani eren ben presents en l’escena dramàtica atenesa: 

17. A les que ja hem vist, cal afegir també la pintura de Polignot a Delfos, que 
representa Tàntal amb la pedra damunt el cap, tal com la descriu Paus. 9.31.12.

18. F. Schwenn, «Tantalos», RE iv A 2, 1932, col. 2227: «Hier liegt eine Vers-
pottung des Anaxagoras zugrunde, möglicherweise schon durch einen alten Komi-
ker».

19. Així ho feia ja Gigante (1976) en la seva nota ad locum, i ho fa també, per 
exemple, Narcy en les notes de la traducció col·lectiva de Goulet-Cazé (1999), i enca-
ra Reale (2005) en la nota a la seva traducció.

20. Cf., fonamentalment, els estudis de Willink 1983; Scodel 1984; O’Brien 1988.
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aquest és un punt que no admet dubte. Són molts els estudiosos que 
han retrobat, en els mots dels poetes tràgics i còmics, ecos i paròdies 
explícits del pensament dels filòsofs antics. Per limitar-nos als exem-
ples més evidents i comentats,21 val la pena esmentar aquí els cone-
guts passatges d’especulació natural a propòsit de les fonts del Nil, 
precisament en la línia anaxagorea (59 A 42 DK), que hom llegeix en 
Èsquil (fr. 300 Radt; Supp. 559-561), Sòfocles (fr. 882 Radt) i Eurí-
pides (Hel. 1-3); les afirmacions d’Hèracles en l’obra homònima 
d’Eurípides (vv. 1341-1346) contra l’antropomorfisme dels déus, 
tan properes al pensament de Xenòfanes (21 B 11 DK), o les lloan-
ces a les benediccions de l’estudi de la ciència natural en l’Antíope 
d’Eurípides (fr. 910 Kannicht). El mateix val per a l’escena còmica, 
que parodia molt sovint els filòsofs mateixos i les seves idees contra 
la tradició, percebudes habitualment de forma hostil com una edu-
cació nova i perniciosa.22 A banda dels Núvols aristofànics, Amíp-
sias també parodià Sòcrates el 423 aC en el Connos (fr. 7-11 Kassel-
Austin), una obra que, pel que sembla,23 contenia un cor de pensadors 
que no incloïa Protàgoras, el qual sí que havia de sortir en Els adu-
ladors d’Èupolis, dos anys posterior. Sovint apareixien també en 
l’escena còmica, com en les obres tràgiques, paròdies i crítiques con-
cretes a les doctrines d’alguns pensadors, per no entrar en les contro-
vertides produccions sicilianes d’Epicarm, farcides de referències 
filosòfiques. Només un exemple, entre molts, per no afeixugar més 
l’exposició: en Els omnividents de Cratí, Hipó d’Èlida (o de Samos) 
és ridiculitzat perquè compara el cel amb la tapadora d’una olla (fr. 
167 Kassel-Austin). Podríem afirmar, doncs, que, de la mateixa 
manera que els poetes lírics, com Alcmà o Xenòfanes, especial-
ment, apliquen la saviesa que el seu paper tradicional de poetes els 
atorga al desenvolupament del pensament, els poetes tràgics i cò-
mics van mantenir, semblantment, aquesta funció tot al llarg del 
segle v aC.

21. Vegeu un bon resum recent de la qüestió, amb bibliografia, en Allan 2008. 
Per a Eurípides en particular, cf. Reinhardt 1969.

22. Cf. Imperio 1998; Zimmermann 1993.
23. Qui n’informa és Ath. 218c.
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En el cas concret d’Anaxàgoras, ja els erudits antics evidenciaven 
els manlleus que de la seva doctrina havia fet sobretot Eurípides,24 
i els moderns encara hi han afegit nous passatges.25 Queda clar, en 
tot cas, que els antics percebien Eurípides com un autor especial-
ment procliu a prendre per a les seves obres imatges i arguments 
dels filòsofs, tal com ho fan pensar les sovintejades al·lusions, sobre-
tot dels biògrafs, a una relació explícita del poeta tràgic amb Anaxà-
goras, considerat habitualment el seu mestre,26 però també amb els 
cenacles dels sofistes i amb Sòcrates, quelcom difícilment demostra-
ble, però prou eloqüent.27 De «filòsof de l’escena» el qualificava 
Ateneu (561a),28 quelcom que confirma que, al seu temps, el caràcter 
marcadament filosòfic dels versos d’Eurípides ja havia esdevingut un 
estereotip entre els erudits. Potser tampoc no s’ha de menystenir la 

24. Són els següents passatges: els fragments 228, 484, 783, 839, 910, 912, 913, 
944, 964 i 1018 Kannicht, així com els versos 1-3 de l’Hèlena; i, és clar, els de l’Ores-
tes que hem comentat fa un moment.

25. De fet, Parmentier (1892) trobava influències d’Anaxàgoras en Eurípides 
arreu; més prudents es mostren Decharme 1889; Guthrie 1986: 332-333; Schorn 
2004: 197-201. Cf., especialment, Lombardi 1987 i Miletti 2007. En tots aquests 
estudis més recents, hom destaca que les relacions amb Anaxàgoras responen més 
aviat al gust dels comentaristes antics per trobar indrets concrets que manifestin 
clarament en Eurípides la doctrina d’Anaxàgoras, però habitualment les relacions 
són prou genèriques per permetre igualment de percebre-hi ecos de les doctrines 
d’altres pensadors «presocràtics».

26. Cf. Satyr. Vit.Eur. (P. Oxy. 1176, fr. 37, col. 3.14-20 Schorn); DL 2.10; 45; 
Alex Aet. fr. 7 Powell; Aët. 5.19.2. Vegeu tots els testimonis sobre les relacions entre 
ambdós aplegats per Kannicht als TrGF, TT 35-38d.

27. Cf., sobretot, Conacher 1998; Assael 1993 i 2001. Tanmateix, com assenya-
la Kovacs (1994-2004, i: 9-12), els biògrafs fan d’Eurípides el deixeble de pràctica-
ment tots els filòsofs eminents del segle v aC, de manera que és difícil prendre’s 
seriosament aquestes dades; més aviat cal pensar, simplement, que la lectura en clau 
filosòfica de nombrosos passatges de les seves obres era una pràctica habitual en 
l’erudició antiga; de fet, no és pas infreqüent que els autors de l’època imperial i els 
doxògrafs antics presentin les doctrines euripidees en pla d’igualtat amb les dels 
filòsofs: cf. Miletti 2007: 211-218.

28. Vegeu també els testimonis aplegats per Kannicht en els TrGF (TT 166a-g) 
i les anàlisis de Miletti (2007: 202-205).
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notícia que els llibres d’Anaxàgoras es podien comprar a l’àgora per 
dues dracmes (Pl. Ap. 26d): es confirma que les doctrines del filòsof 
eren, fins a cert punt, «populars» en l’Atenes de finals del segle v aC.29 
Ho demostra fins i tot el controvertit papir de Derveni, marcada-
ment anaxagoreu, i que conté, en tot cas, ecos del debat filosòfic con-
temporani, present també sobre l’escena dramàtica.30

Tot plegat permet postular que una suposada aparició en escena 
de Tàntal defensant arguments de caire filosòfic no ens ha de causar 
gens d’estupor. En realitat, el terreny de la comèdia àtica de la segona 
meitat del segle v aC estava prou ben adobat, podríem dir, perquè hi 
apareguessin referències a les impies doctrines anaxagorees, potser 
en boca de Tàntal. Sembla igualment plausible, d’altra banda, que 
l’atac passés per Eurípides, de manera que podria fins i tot tractar-se 
de l’elaboració paròdica d’algun passatge de la seva obra —tal vegada 
els mateixos versos de l’Orestes que addueixen els escolis—, un feno-
men que coneixem prou bé per Aristòfanes, qui, precisament, l’ataca 
sovint pel seu excessiu posat filosofant.31 Tanmateix, convé advertir 
que les intencions dels poetes tràgics no sempre són tan explícites 
com ho volen els comentaristes, antics i moderns: són massa agosara-
des, al meu parer, les interpretacions que fa Ruth Scodel32 dels pas-
satges citats de l’Orestes, com si Eurípides hagués volgut representar 

29. De fet, és així com Sider (2005: 11) conclou la debatuda qüestió de les in-
fluències anaxagorees en altres intel·lectuals: qualsevol podia estar-ne informat, si el 
seu llibre era tan fàcil de trobar a les llibreries de l’àgora atenesa.

30. Cf. Burkert 1970; Janko 1997.
31. Especialment en Ach. 395-400, però també en Nu. 1377-1379; Lys. 368; Th. 

20-22; Ra. 776.
32. Scodel 1984. L’autora parteix d’un plantejament de la qüestió oposat a 

aquest nostre: atès que accepta la validesa de les informacions dels biògrafs i dels 
escolis, malda, com ells, per fer evidents els deutes d’Eurípides amb el seu mestre 
Anaxàgoras. Em sembla, però, que, després d’estudis com els de Lefkowitz (1987 i 
1989) i Schorn (2004: 197-201), es fa difícil plantejar-se seriosament aquesta via. 
Són especialment importants les reflexions de Mastronarde (2002: 44), a propòsit 
de la cura amb què s’han de tractar les referències filosòfiques en els autors tràgics; 
sobretot, «we must beware of wrenching the speaker’s words from their dramatic 
context and so distorting them» (Allan 2008: 74).
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en Tàntal la terra del sistema cosmològic anaxagoreu, sobre la qual 
penja l’amenaça d’un meteorit (la pedra famosa damunt el cap de 
Tàntal), que significaria la cèlebre predicció d’Anaxàgoras de la cai-
guda d’un meteorit a Egospòtamos (59 A 11 i 12 DK).33 Es pot ben 
dir que, de vegades, els erudits moderns van encara més lluny que els 
antics a l’hora d’interpretar biogràficament els textos! Tal com ha 
assenyalat M. J. O’Brien,34 la presència de Tàntal i de la pedra sobre 
el seu cap en els diversos passatges de l’Orestes on apareix queda ple-
nament justificada per l’argument general de l’obra, i fins i tot les 
imatges, aparentment noves respecte de la tradició,35 amb què es pre-
senta el seu suplici, poden explicar-se sense que calgui cercar un de-
liberat ús per part del tràgic del pensament anaxagoreu, com el que 
postulaven els escolis i pretenien els biògrafs d’Eurípides. Més aviat 
es pot pensar, en aquest cas concret, que la tradició biogràfica adjudi-
cà a Eurípides les doctrines impies d’Anaxàgoras, a través de Tàntal, 
com a evidència dels motius del seu exili, que es produí no gaire més 
tard de la representació de l’Orestes, precisament.

A més de les relacions del filòsof amb Eurípides tal com les pale-
sen els biògrafs, convé cridar també l’atenció sobre un altre dels 
deixebles il·lustres d’Anaxàgoras, reconegut arreu en la tradició eru-
dita: Pèricles.36 Si l’ateisme d’Eurípides es fonamenta habitualment 
en les referències a les doctrines d’Anaxàgoras —i de Sòcrates, no-
gensmenys—37 per part dels còmics, el mateix procés es pot resse-
guir perfectament en el cas de Pèricles. Diògenes Laerci recull la 

33. Cf., sobre el tema, West 1959-1960.
34. O’Brien 1988. Malgrat que l’article s’ocupa també d’altres temes més am-

plis, sembla una resposta clara i contundent a les conclusions de Scodel 1984.
35. Les cadenes d’or, per exemple, s’expliquen bé a partir d’Homer (Il. 25.18-21 

i 8.18-27), tal com la mateixa Scodel (1984: 18) reconeix. Cf. també Richardson 1975.
36. Pl. Phdr. 296a, Alc. 118c; Isoc. 15.235; Plu. Per. 4. Cf. també Stadter 1991.
37. Era freqüent en la Comèdia referir-se a les afinitats intel·lectuals, i fins i tot a la 

col·laboració efectiva a l’hora de compondre tragèdies, entre Eurípides i Sòcrates, tal 
com apareix en DL 2.18 i s’evoca en les Granotes d’Aristòfanes 1491-1492, quelcom 
que recorden també Ael. VH 2.13 i Gel. 15.20.4. Els testimonis foren aplegats per 
Kannicht en els TrGF, TT 10b, 11a, 158, 159 i fr. 588. Vegeu, entre la nombrosa bi-
bliografia recent, Gallo 1983; Rossetti 1992; Arrighetti 1994; Schorn 2004: 227-231.
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tradició en afirmar que fou precisament Pèricles qui salvà Anaxàgo-
ras de la mort per impietat, simplement plantant-se a la presó on el 
retenien i manifestant que ell mateix era deixeble seu, de manera que, 
si aprovaven el seu propi capteniment, per força havien d’aprovar 
igualment el del seu mestre (DL 2.13). Però és sobretot Diodor de 
Sicília (12.39.2) qui evidencia la consideració popular que tenien els 
atenesos d’aquestes relacions doctrinals entre ells:

El enemics de Pèricles van persuadir el poble de fer arrestar Fídias, i 
acusaren Pèricles mateix de robar propietats sagrades. Encara més: van 
delatar falsament el sofista Anaxàgoras, que era el mestre de Pèricles, 
per impietat contra els déus (Ἀναξαγόραν τὸν σοφιστήν, διδάσκαλον 
ὄντα Περικλέους, ὡς ἀσεβοῦντα εἰς τοὺς θεοὺς ἐσυκοφάντουν); 
així enredaven Pèricles en acusacions i calúmnies, moguts per l’enveja a 
calumniar l’excel·lència i la reputació d’aquell home.

Plutarc (Per. 32.1-2) ens dóna explícitament la pista que cercàvem:

Per la mateixa època, Aspàsia fou jutjada per impietat, i el seu acusador 
era Hermip, el poeta còmic, qui l’acusava, a més, de rebre a casa seva, 
per a plaer de Pèricles, dones lliures citades; i Diopites redactà un de-
cret per processar els qui no creien en els déus o bé ensenyaven doctri-
nes sobre les coses del cel (τοὺς τὰ θεῖα μὴ νομίζοντας ἢ λόγους 
περὶ τῶν μεταρσίων διδάσκοντας),38 reblant així contra Pèricles la 
sospita a través d’Anaxàgoras (ἀπερειδόμενος εἰς Περικλέα δι’ 
Ἀναξαγόρου τὴν ὑπόνοιαν).

Que fos precisament un poeta còmic qui instigués la causa d’im-
pietat contra Aspàsia,39 i que el decret contra els qui, com Anaxàgo-

38. El decret en qüestió se sol datar el 433 aC: cf. Mansfeld 1979 i 1980. No ha 
faltat, però, qui nega la historicitat del procés d’impietat contra Anaxàgoras (cf. 
Dover 1976), per tal com resulta narrativament massa proper al de Sòcrates i tot 
sembla indicar que es tracta d’una prefiguració tòpica (cf. Grau 2009: 298-301). 
Sobre els judicis per impietat a Atenes i els diversos decrets que els avalaren, cf. 
Derenne 1930.

39. Sobre els orígens còmics de les imatges biogràfiques d’Aspàsia, cf. Tulli 2007.
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ras, sostenien que els cossos celestes no són pas déus hi aparegui 
connectat, ens permet constatar l’estat de l’opinió pública d’Ate-
nes, podríem dir, pocs anys abans de la cèlebre condemna socràtica 
i, al mateix temps, com aquesta opinió era vehiculada per la Comè-
dia. De fet, és ben significatiu que el mateix Sòcrates, en l’Apologia 
platònica, es defensi de les acusacions tot desmarcant-se, precisa-
ment, de les idees d’Anaxàgoras, resumides exactament amb els 
mateixos conceptes, el sol i la lluna, que observàvem en la breu 
doxografia laerciana amb què començàvem aquestes reflexions (Ap. 
26d):

—Ai, Melet admirable, i per què ho dius, això? O sigui que no crec que 
ni el sol ni la lluna siguin déus, com els altres homes ho creuen? —Oi 
tant, jutges, des del moment que afirma que el sol és una pedra, i la 
lluna, terra (τὸν μὲν ἥλιον λίθον φησὶν εἶναι, τὴν δὲ σελήνην 
γῆν). —Que et penses que estàs acusant Anaxàgoras, amic Melet? I en 
tan poca consideració els tens, aquests, i et penses que són tan poc 
lletrats, que no saben que els llibres d’Anaxàgoras de Clazòmenes en 
van plens, d’aquesta mena de doctrines? I, a més, els joves ¿les han 
d’aprendre de mi, quan resulta que qualsevol, per poc més d’una drac-
ma, pot anar a comprar-les, si vol, a l’orquestra, i riure’s de Sòcrates, 
que feia passar per seves les doctrines d’un altre, i a més tan estrambò-
tiques com són?

És evident que Sòcrates es defensa aquí, com s’ha assenyalat 
sovint,40 de les acusacions genèriques que la Comèdia adreçava contra 
els filòsofs, sense especificar la doctrina concreta que cadascú profes-
sava.41 Són, si més no, els atacs genèrics que apareixen en els Núvols 
aristofànics, justament en el context de la violència del desenllaç final 
(vv. 1503-1507):

40. Cf., especialment, Dover 1970: 49; Montuori 1992; Ehremberg 1943: 198-
199. La mateixa Ap. 18b mostra clarament com aquestes formulacions populars van 
afectar greument Sòcrates.

41. Cf. Whiterhorne 2002.
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ΣΤ. ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 
ΣΩ. οἴμοι τάλας δείλαιος, ἀποπνιγήσομαι. 
ΜΑ. ἐγὼ δὲ κακοδαίμων γε κατακαυθήσομαι. 
ΣΤ. τί γὰρ μαθόντες τοὺς θεοὺς ὑβρίζετε 
καὶ τῆς σελήνης ἐσκοπεῖσθε τὴν ἕδραν; 

Estrepsíades: Vaig per l’aire i reflexiono sobre el sol.
Sòcrates: Ai, pobre de mi, que m’ofego!
Deixeble: Doncs jo, desgraciat de mi, em socarrimo!
Estrepsíades: I per quins set sous injurieu els déus
i xafardegeu sobre les anques de la lluna?

Sembla que podem intuir, doncs, el context en què una aparició 
de Tàntal en l’escena còmica defensant la doxografia impia d’Anaxà-
goras, estereotipada com a referència de la filosofia natural al sol i a 
la lluna, seria ben plausible.42

No està fora de lloc, tampoc, posar en paral·lel un altre personat-
ge que comparteix amb Tàntal en l’imaginari antic un suplici a 
l’Hades i que també apareix en un famós drama defensant idees 
impies, per la mateixa època: Sísif.43 Precisament, un fragment del 
Sísif, atribuït —no per casualitat— a Crítias o bé a Eurípides,44 em-
pra el mateix mot, μύδρος, per referir-se als elements celestes (43 
F 19, 34-36 Snell):

χρόνου καλὸν ποίκιλμα, τέκτονος σοφοῦ,
ὅθεν τε λαμπρὸς ἀστέρος στείχει μύδρος
ὅ θ’ ὑγρὸς εἰς γῆν ὄμβρος ἐκπορεύεται.

42. Una opció per la qual s’inclina, en les seves conclusions, Willink (1983: 
33).

43. Caracteritzat, per cert, com un sofista en els Acarnesos d’Aristòfanes (v. 
391).

44. Cf., especialment, Pechstein 1999. De fet, Aët. 1.6-7 cita diversos passatges 
del Sísif, atribuint-lo a Eurípides, per demostrar el seu ateisme.
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Bell ordit45 del Temps, aquest savi artesà,
des d’on es precipita la massa resplendent del meteor46

i la tempesta humida troba camí vers la terra.

Si Sísif serví com a personatge capaç de formular aquesta mena de 
doctrines, encara més útil podia haver estat Tàntal, amb la cèlebre pedra 
suspesa sobre el cap que, en l’hermenèutica filosòfica, de fet, és el sol. 

Bé podria ser, per tot plegat, que Plató construís la imatge de la 
casa de Càl·lias com un Hades de sofistes, que recordàvem més amunt, 
precisament perquè tenia al cap aquestes representacions en l’escena 
àtica, i el fet que les compartia amb els seus lectors, és clar, li perme-
té de no haver d’explicar gaire les imatges.47 Tal vegada la seva iden-
tificació de Tàntal amb Pròdic, i no pas amb Anaxàgoras, té a veure 
amb el respecte que Sòcrates li manifesta en diversos passatges de 
l’obra platònica, perquè el considera el darrer dels vells filòsofs, en 
contraposició amb els sofistes que dominaven el panorama intel·lectual 
atenès en els anys previs a la guerra del Peloponnès.48

II

Fins aquí, però, els arguments que permeten pensar en un personatge 
Tàntal que es referís, ell mateix actuant com a dramatis persona o mit-
jançant una simple al·lusió paròdica en boca d’un altre, a les doctrines 
solars d’Anaxàgoras. No tenim, per desgràcia, cap indicació del títol 
o l’autor d’una comèdia d’aquesta mena. En realitat, Tàntal apareix 

45. Amb ποίκιλμα es fa referència al cel, brodat de constel·lacions, tal com 
també apareix a Pl. R. 529c.

46. Que aquest vers es fa ressò de la doctrina d’Anaxàgoras sembla demostrat 
pel passatge de la caiguda d’un meteorit que li serví per confirmar les seves teories 
cosmològiques (Plu. Lys. 12; DL 2.10). Nauck, tanmateix, esmenava ἀστέρος en 
ἡλίου, precisament, per acordar encara més el vers amb la doxografia d’Anaxàgoras 
—i als diversos usos que en féu Eurípides, és clar.

47. Sobre aquesta manera platònica d’usar recursos de la Comèdia, vegeu, per 
exemple, Brock 1990; Beltrammetti 1991; Nightingale 1995: 172-192.

48. Cf., sobretot, Hp.Ma. 281c, 282e-283b.
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molt escadusserament en els fragments còmics que conservem, i, quan 
ho fa, és sempre amb referències molt breus, no pas parlant en prime-
ra persona, i habitualment només per jugar amb el conegut proverbi,49 
com ja hem vist que també feia Plató. És possible, evidentment, que la 
imatge de Tàntal en les tragèdies perdudes de Frínic (3 F 7 Snell) o de 
Pràtinas (4 F 2 Snell) que porten per títol Tàntal ja hi aparegués una 
presentació del personatge que induís a la paròdia còmica; fins i tot 
un passatge de la Níobe d’Èsquil, on és clar que parla Tàntal en prime-
ra persona, permetria una certa interpretació filosòfica (fr. 159 Radt):

θυμός ποθ’ ἁμὸς οὐρανῷ κυρῶν ἄνω 
ἔραζε πίπτει καί με προσφωνεῖ τάδε· 
γίνωσκε τἀνθρώπεια μὴ σέβειν ἄγαν.

El meu ànim, a qui tocà en altre temps remuntar el cel,
cau ara a terra i em dóna aquest consell:
aprèn a no reverir massa el que és humà.

No deixa de resultar significatiu, malgrat la brevetat del frag-
ment, el contrast que s’hi expressa entre els elements del cel i els de 
la terra, una antítesi tòpica per referir-se al capteniment dels filò-
sofs, com a mínim des de la cèlebre anècdota de la caiguda de Tales 
en el clot tal com es relata en el Teetet platònic (174a), que reapareix en 
tota la tradició biogràfica i que es retroba també en la Comèdia antiga; 
que era una visió popular molt arrelada des de temps antic ho demos-
tra la coneguda caricatura aristofànica de Sòcrates penjat d’un cistell 
amb aquesta finalitat (Nu. 225-234), o la manera com Protàgoras és 
descrit en Els aduladors d’Èupolis (fr. 157.2-3 Kassel-Austin):

[...] ὃς ἀλαζονεύεται μὲν ἁλιτήριος 
περὶ τῶν μετεώρων, τὰ δὲ χαμᾶθεν ἐσθίει.

49. El cas més interessant és el del fr. 18 Kassel-Austin de Sòpatre, un come-
diògraf a cavall entre els segles iv i iii aC, per tal com se li coneix alguna obra amb 
un títol ben filosòfic, com el ϕυσιολόγοѕ (fr. 20 Kassel-Austin). Per desgràcia, no 
en conservem cap fragment on Tàntal faci el paper que estem cercant.
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[Protàgoras,] el molt impiu, que va fatxendejant
de les coses celestes, però bé que menja les de la terra.

I, naturalment, també podria ser que fos algun passatge d’Eurípi-
des el que hagués provocat la paròdia còmica, tal vegada els que ja 
hem analitzat de l’Orestes, o potser el cèlebre fragment 783 Kannicht 
del Faetont:50

ὁ ἥλιος
χρυσέα βῶλος

No sabem qui devia ser la persona loquens del fragment euripideu, 
però és clar que la referència al sol com una «mota daurada» recull 
el mateix mot amb què, en l’Orestes, anomenava la pedra de Tàntal. 
Tanmateix, el passatge més interessant, en aquest sentit, és el del Tàn-
tal d’Aristarc de Tègea, un tragediògraf contemporani d’Eurípides, 
precisament,51 en què algun dels personatges —amb molta probabili-
tat Tàntal mateix— s’expressa amb aquestes paraules (14 F 1b Snell):

καὶ ταῦτ’ ἴσον μὲν εὖ λέγειν, ἴσον δὲ μή· 
ἴσον δ’ ἐρευνᾶν, ἐξ ἴσου δὲ μὴ εἰδέναι.  
πλέον γὰρ οὐδὲν οἱ σοφοὶ τῶν μὴ σοφῶν 
εἰς ταῦτα γιγνώσκουσιν. εἰ δ’ ἄλλου λέγει 
ἄμεινον ἄλλος, τῷ λέγειν ὑπερφέρει.

D’aquestes coses és el mateix parlar-ne bé com no;
el mateix, cercar de comprendre-les com no saber-les gens.
Car els savis no coneixen res més que els qui no saben
en aquesta mena d’afers. I, si un en parla millor
que un altre, només en el parlar-ne és superior.

No sabem, és clar, a què es referia exactament Tàntal, però la 
seva forma d’expressió, que recorda, fins i tot, la manera habitual 

50. Vegeu les reflexions de Miletti 2007: 205-206.
51. Així ho declara explícitament la Suda, s.v. (= 14 T 1 Snell).



sergi grau

158

d’expressar-se d’alguns filòsofs «presocràtics» —Heràclit, posem 
per cas—,52 permet conjecturar que Tàntal podia ser posat en escena 
parlant en termes força filosòfics, i, evidentment, això el podria ha-
ver fet objecte de les paròdies oportunes dels poetes còmics. Falta 
saber, però, qui fou l’autor còmic concret que féu la paròdia. Del 
que sí que hi ha clarícies, en canvi, és de la deformació còmica pre-
cisament del passatge de l’Orestes d’Eurípides on es parla de Tàntal 
que hem vist més amunt, amb una citació literal, a més, dels versos 
5 i 10. Es tracta d’un fragment llarg del poeta còmic Nicolau, que 
comença així (fr. 1 Kassel-Austin):53

τὸ τῶν παρασίτων, ἄνδρες, ἐξηῦρεν γένος 
Διὸς πεφυκώς, ὡς λέγουσι, Τάνταλος.
οὐ δυνάμενος δὲ τῇ τέχνῃ χρῆσθαι καλῶς 
ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν, εἶτ’ ἀκουσίῳ 
δίφρῳ περιπεσὼν δυναμένῳ λιμὸν ποιεῖν 
ἀπὸ τῆς τραπέζης ἐξαπίνης ἀπεστράφη. 
ἄφνω δὲ πληγεὶς εἰς μέσην τὴν γαστέρα 
ἔδοξεν αὐτῷ γεγονέναι τἄνω κάτω, 
Σίπυλόν τε τοῦτον ἀνατετράφθαι τὸν τρόπον· 
καὶ μάλα δικαίως· Φρὺξ γὰρ ὢν οὐχ ἱκανὸς ἦν 
τὴν τοῦ τρέφοντος εὖ φέρειν παρρησίαν. 

El llinatge dels paràsits, senyors, va descobrir-lo
el nat de Zeus, com diu la gent, Tàntal.
Com que no era capaç de fer bé el seu ofici,
no va frenar la llengua, i per això va caure
en un seient que no volia, capaç de provocar-li fam,
i hagué d’abandonar sobtadament la taula.
Ferit, doncs, de cop al bell mig del ventre,
va abellir-li de capgirar-ho tot

52. El mateix fragment 22 B 1 DK en seria un bon exemple.
53. Kock va esmenar completament el text, perquè no l’entenia. Certament, tal 

com està, hi ha algunes imatges força difícils de comprendre literalment, però hem 
optat per no falsificar el fragment i traduir-lo segons l’edició de Kassel-Austin, 
perquè la idea de conjunt, que és el que aquí ens interessa, sí que s’entén prou bé.
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i enrunar d’aquesta manera el Sípil.
I molt justament: frigi com era, no fou prou hàbil
per dur bé la franquesa que li concedí el qui el nodria.

El fragment continua llargament amb una apòstrofe a l’interlocutor 
en què la persona loquens li pregunta qui li ha ensenyat a fer de paràsit, en 
termes ben filosòfics: «De qui has estat deixeble? A quina escola per-
tanys? En quines doctrines t’empares per atrevir-te a fer el paràsit?» 
(τίνος μαθητὴς γέγονας; αἵρεσιν τίνα | ζηλοῖς; ἀπὸ τίνων δογ-
μάτων ὁρμώμενος | τολμᾷς παρασιτεῖν;). Naturalment, si fem 
cas de la datació habitual, per bé que no pas segura,54 d’aquest Nicolau, 
que en fa un autor del segle ii aC, podem descartar-lo com a possible 
comediògraf que féu la paròdia que estem cercant. Ara, no podem pas 
descartar, en canvi, que Nicolau seguís aquí una tradició força anterior. 
La seva descripció, en tot cas, presenta Tàntal com a arxiparàsit, una 
consideració freqüent en els filòsofs quan apareixen en l’escena còmi-
ca.55 A més, el crim de Tàntal es defineix explícitament com un excés 
de παρρησία, un mot molt connotat en la tradició filosòfica grega. De 
fet, com hem vist, i com l’escoli pindàric també apunta, Eurípides afir-
mava que Tàntal es comportà amb massa παρρησία, podríem dir, 
amb els déus (ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν, αἰσχίστην νόσον).56 No 

54. La datació es basa en la identifi cació d’aquest Nicolau amb un actor homò- La datació es basa en la identificació d’aquest Nicolau amb un actor homò-
nim, segons una inscripció del 157 aC (IG II2 2323.229): cf. Kock, Comicorum Atti-
corum Fragmenta, iii, p. 383-386; Körte RE (1936), s.v. Nikolaos, n. 19.

55. En els mateixos Núvols (33 ss.), per exemple: cf. Ehremberg 1942: 291. De 
fet, la cerca mateixa d’un πρῶτος εὑρετής de la tècnica parasitària ja apareixia en 
l’Èdip d’Eubul (fr. 72 Kassel-Austin) i en un fragment d’Anaxàndrides (fr. 10 Kassel-
Austin), on els arxiparàsits són Radamantis i Palamedes. I la noció del parasitisme 
com un veritable ofici ja es troba a Antífanes (fr. 142 Kassel-Austin).

56. Amb molt bon criteri, Longo (1975: 280 [58]) identifica explícitament el 
Tàntal euripideu amb la τόλμα sofística, fortament relacionada amb l’ἀσέβεια que 
els atribueixen els autors còmics. Cf., especialment, Nu. 375, i la càrrega marcada 
del mot ἀκόλαστος en, per exemple, Nu. 1348; Lys. 398; Au. 1227. També Him. 
Ecl. 3.11 comenta en aquest sentit el personatge de Tàntal. De tenir τολμηρὰ 
γλῶσσα acusa també Eurípides mateix els meteoròlegs, que llancen conjectures 
sobre l’invisible (fr. 913 Kannicht). I, precisament, Melet acusa Sòcrates de ser 
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és gens estrany que Tàntal, com Sísif i Ixíon, per la seva condició tra-
dicional de θεόμαχοι, siguin considerats ateus en fer-los portaveus de 
les doctrines revolucionàries de la filosofia del segle v aC.57 Aquest 
caràcter garlaire de Tàntal, d’altra banda, l’aproxima igualment a la ca-
racterització còmica tòpica dels filòsofs: l’ἀδολεσχεία, aquella xerra-
meca buida que apareix arreu en les crítiques als filòsofs de la Comèdia 
antiga, però també de la mitjana i la nova.58 Podem postular, doncs, 
que la figura d’un Tàntal amb posat i capteniment de filòsof, tal com el 
parodiava la Comèdia antiga, hauria pogut amarar prou el gènere per-
què continués presentant-se així en la Comèdia mitjana —per a la qual 
no tenim, però, cap constància— i la nova.

És igualment significatiu observar que el retrat mateix d’Anaxà-
goras que ofereix Diògenes Laerci és també ben proper als recursos 
habituals de la Comèdia (DL 2.6-7):

Era distingit per la seva noble naixença i riquesa, però també pel seu caràc-
ter altiu (μεγαλοφροσύνῃ), fins al punt que va abandonar el patrimoni 
en favor dels seus familiars. En efecte, quan ells l’acusaven de no tenir-ne 
cura, respongué: «I per què no en teniu cura vosaltres?» I al capdavall va 
marxar, i es dedicà a l’observació de les realitats naturals, sense preocupar-
se dels afers de la ciutat. Fou llavors quan, a un que li havia dit: «Que no 
t’importa gens la teva pàtria?», li respongué: «Guarda silenci (εὐφήμει)! 
Que a mi la meva pàtria m’importa, i molt», tot assenyalant el cel.

Primer de tot, Anaxàgoras apareix caracteritzat com un personat-
ge altiu, segons el tòpic còmic de la σεμνότης: hom constata que els 
filòsofs apareixen habitualment caracteritzats en la Comèdia —en 

ὑβριστὴς καὶ ἀκόλαστος (Ap. 26e). Per als atacs de la Comèdia antiga contra els 
sofistes, és molt útil l’estudi de Carey 2000. Sembla evident, en tot cas, que la Comè-
dia tenia el camp prou adobat per representar Tàntal com un filòsof.

57. Cf. Willink 1983: 31; Sutton 1981.
58. És una crítica omnipresent en els Núvols (vv. 331; 1111; 1309...), en Eup. fr. 

388 Kassel-Austin, en el cèlebre fragment 490 Kassel-Austin d’Aristòfanes i, enca-
ra, en Antiph. fr. 120 Kassel-Austin, Alex. fr. 25, 27, 37 Kassel-Austin... Cf. Imperio 
1998: 49-50.
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totes les èpoques i independentment de l’escola a la qual pertanyin— 
justament com a ἀλαζόνες i σεμνοί, és a dir, persones que pretenen 
tenir un saber que en realitat no tenen (equiparats sovint als endevins 
o els metges), i que actuen premeditadament amb una solemnitat ri-
dícula: exactament de la mateixa manera, doncs, que els trobem re-
presentats en la tradició biogràfica.59 No hi ha dubte que el tòpic de 
la misantropia i la soledat, precisament el següent apartat d’aquesta 
breu caracterització laerciana d’Anaxàgoras, té aquest sentit en les 
biografies dels filòsofs: per tal com manifesten ostensiblement la seva 
saviesa superior respecte de la dels seus conciutadans, la tradició bio-
gràfica els caracteritza amb aquests trets odiosos. De fet, no deixa de 
ser una manifestació de ὕβρις, el tret de caràcter més execrable per a 
déus i homes en la tradició religiosa dels grecs antics. De ὑβριστικός, 
precisament, i també insultant i amic dels litigis, qualificava Aristo-
xen Sòcrates (fr. 54b Wehrli). Ja advertia la tradició fisiognomònica, 
Teofrast al capdavant, contra els perills de la ὑπερηφανία, d’aquest 
sentir-se superior als altres, que fa menysprear tothom com a inferior 
i que és un tret de caràcter odiós (Char. XXIV), tal com ho explica 
també Filodem en el seu tractat Sobre els vicis (col. XXI 13-37), refe-
rint-s’hi justament com a σεμνοκόπος, el tret propi del qui afecta 
solemnitat. Fou aquesta imatge, segurament, la que provocà fins i tot 
la inclusió d’Anaxàgoras en les llistes de filòsofs que no van riure mai, 
juntament amb Aristoxen i Heràclit, segons Elià (VH 8.13).

Tot seguit apareix també la imatge tòpica del filòsof aïllat dels afers 
de la terra i de la ciutat per acostar-se al cel i investigar així més bé els 
fenòmens celestes, un altre tòpic habitual de la Comèdia que hem 
comentat més amunt. Fins i tot l’anecdòtica resposta d’Anaxàgoras es 
fa ressò de les connotacions religioses d’aquesta mena de culte a les 
coses del cel, quan respon amb el clàssic mot associat al silenci ritual 
dels misteris, εὐφήμει, als qui l’interroguen sobre la seva activitat. La 
mateixa noció figura en la caricatura aristofànica, quan Sòcrates inicia 
una pregària als Núvols en la paròdia de la iniciació d’Estrepsíades: 

59. Cf. especialment Imperio 1998: 51-74; Gil & Rodríguez Alfageme 1972; 
Gil 1973; Gil 1981-1983. Sobre les relacions entre biografia i Comèdia pel que fa a 
l’altivesa i l’excentricitat dels filòsofs antics, cf. Grau (en premsa).
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εὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεσβύτην καὶ τῆς εὐχῆς ἐπακούειν, «Al vell 
toca guardar silenci i escoltar la pregària» (Nu. 263); de manera que el 
diàleg que apareix a l’anècdota laerciana bé podria haver-se originat 
en un context còmic.

Eurípides mateix és presentat en les biografies en termes molt 
semblants: és un personatge ateu,60 arrogant, altiu i misantrop (Γένος 
καὶ βίος Εὐριπίδου III 1; Suda, s.v. 3; Satyr. fr. 39 IX 4-32; 1-38), en 
termes, per cert, molt propers a la manera com els biògrafs presenten 
Heràclit (DL 9.1). Convé no oblidar que, segons la tradició biogràfi-
ca, Eurípides fou deixeble d’Anaxàgoras i d’ell va aprendre, podríem 
dir, l’ateisme mateix i les impies doctrines solars, així com l’altivesa i 
la seriositat extrema. Ho confirma especialment un fragment d’Ale-
xandre d’Etòlia, atribuït en altre temps a Aristòfanes,61 precisament, 
pels ecos còmics que hi apareixen, on parla d’Eurípides (fr. 7 Powell):

ὁ δ’ Ἀναξαγόρου τρόφιμος χᾳοῦ στρυφνὸς μὲν ἔμοιγε προσειπεῖν 
καὶ μισόγελως καὶ τωθάζειν οὐδὲ παρ’ οἶνον μεμαθηκώς, 
ἀλλ’ ὅ τι γράψαι, τοῦτ’ ἂν μέλιτος καὶ Σειρήνων ἐτετεύχει.

L’alumne del noble Anaxàgoras em sembla aspre en la parla,
odia el riure, i ni tan sols el vi li ha ensenyat a fer broma;
ara, el que ha escrit és una muralla de mel i de cant de Sirenes.

En definitiva: si Eurípides es presenta, en la Comèdia i en la tra-
dició biogràfica, caracteritzat com un filòsof —a l’estil d’Anaxàgo-
ras, per ser més exactes—, arran de les filiacions doctrinals que ha-
bitualment se li atribueixen, i que ja els antics maldaven per resseguir 
en la seva obra, podem postular que aquest acostament també po-
dria haver-se produït en el cas de Tàntal, segurament perquè havia 
aparegut, en alguna obra del mateix Eurípides o d’algun altre tràgic, 
defensant idees que haurien estat identificades com a filosòfiques; 
aquest seria el motiu que aparegués en l’escena còmica, les poques 

60. Vegeu els testimonis aplegats per Kannicht en els TrGF, TT 170-171b; cf. 
Lefkowitz 1987 i 1989.

61. És, de fet, el fragment 676b de l’edició de Kock.
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vegades que ho fa en els fragments que conservem, seguint la imat-
ge tòpica de l’ἀλαζών, com els filòsofs en la Comèdia, i també del 
paràsit —la broma amb l’aliment, tenint present la condició del seu 
cèlebre suplici i la seva participació en la taula dels déus, no és gaire 
difícil de fer, d’altra banda—. El seu enfrontament amb els déus, 
com el de Sísif, és prou directe perquè sigui igualment fàcil penjar-li 
l’etiqueta d’ateu.62 I, és clar, qui sap si la imatge, en alguna comèdia, 
d’Anaxàgoras com un paràsit de la taula de Zeus-Pèricles i Hera-
Aspàsia, segons la construcció d’Aristòfanes (Ach. 530 ss.), podria 
haver acabat de facilitar l’equiparació dels personatges.

Per acabar de reblar aquesta caracterització còmica paral·lela 
d’Anaxàgoras i de Tàntal com a filòsofs, convé observar també al-
gunes referències de textos que no són pas còmics, certament, però 
que beuen sovint de la Comèdia. És el cas, sobretot, de Llucià de 
Samòsata,63 que dedica al tema alguns passatges molt significatius. En 
el Timó (10.9), Zeus fa el propòsit de castigar els ateus de l’Àtica 
amb el seu llamp, un cop que l’hagi reparat, perquè se li van trencar 
un parell de rajos, els més grans, quan va descarregar-lo contra Ana-
xàgoras, pel fet que persuadia els seus deixebles que els déus no existi-
en (ὁπότε φιλοτιμότερον ἠκόντισα πρῴην ἐπὶ τὸν σοφιστὴν 
Ἀναξαγόραν, ὃς ἔπειθε τοὺς ὁμιλητὰς μηδὲ ὅλως εἶναί τινας 
ἡμᾶς τοὺς θεούς), però va parar-li el cop Pèricles amb la mà. S’hi 
evidencien, doncs, paròdicament, tots els eixos de la tradició. Una 
tradició que torna a ressonar en l’Icaromenip (20.20), quan la Lluna 
demana a Menip que transmeti a Zeus un missatge de part seva per-
què fulmini tots els filòsofs de la natura, que malparlen d’ella i del seu 
germà, el Sol, de qui diuen que és una pedra i un tros de ferro roent 

62. Això si no és que Anaxàgoras mateix ja se serví de la figura de Tàntal al-
legòricament, tal com ho postula Scodel (1984: 17; 20-21). No seria pas tan estrany, 
tenint en compte que Anaxàgoras estava interessat en la interpretació al·legòrica 
d’Homer (cf. DL 2.11 i 61 A 6 DK; Dyck 1993; Sider 2005: 61-66). En aquest cas, 
la paròdia còmica encara hauria estat més immediata. Però això, és clar, encara és 
més difícil de demostrar.

63. Ja ho va notar Helm (1906: 371-386), que dedicà a la qüestió tot un excurs. 
Cf. també Kock 1888; Legrand 1907; Nesselrath 1985; Albini 1991.
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(λίθον αὐτὸν εἶναι καὶ μύδρον διάπυρον). L’equiparació entre la 
pedra i el tros de ferro recorda de prop els esforços dels escoliastes 
que vèiem més amunt per tal de fer encaixar per a Tàntal les doctrines 
anaxagorees. Finalment, en el Sobre els sacrificis (9.11), es deixa sentir 
un nou eco, el més interessant, de la tradició que fa participar Tàntal 
de l’arrogància i la παρρησία dels filòsofs, alhora que s’insinua que el 
motiu del càstig tantàlic és que va voler revelar, com els filòsofs natu-
rals de l’antigor, les realitats inefables del cel: «Com que foren [Tàntal 
i Ixíon] insolents i garlaires (ὑβρισταὶ καὶ λάλοι), encara avui en re-
ben càstig, i el cel continua essent intransitable i inefable per als mor-
tals (ἄβατος δὲ τῷ θνητῷ γένει καὶ ἀπόρρητος ὁ οὐρανός)».

Totes aquestes nocions de proximitat entre les doctrines dels fi-
lòsofs de la natura, amb Anaxàgoras al capdavant, i els θεόμαχοι del 
mite, sovint representats per Tàntal, devien estar ben vives a l’època 
de Llucià, com ho demostren també un parell de passatges de Plu-
tarc. Just al final del tractat Sobre l’exili (607f), s’ofereix al lector un 
interessant contrast entre Anaxàgoras i Sòcrates, d’una banda, admi-
rats per les seves creacions filosòfiques mentre estaven empresonats, 
i Faetont i Tàntal, de l’altra, a qui els poetes adjudiquen tota mena 
de calamitats per haver volgut remuntar el cel:

Anaxàgoras bé va escriure a la presó el seu tractat sobre la quadratura 
del cercle (59 A 38 DK), i Sòcrates filosofava mentre es bevia el verí, i 
encoratjava els seus deixebles a filosofar igualment, motiu pel qual fou 
admirat per ells com un home feliç; en canvi, Faetont i Tàntal, que van 
remuntar el cel, els poetes conten que van caure en les més grans des-
gràcies a causa de llur insensatesa.

Que els participants en aquesta reflexió siguin, precisament, els 
dos mestres tradicionals d’Eurípides, d’una banda, i, de l’altra, el per-
sonatge que, a la Níobe, declara la doctrina anaxagorea, permet pensar 
que potser Tàntal apareix aquí pel mateix motiu i, sobretot, que 
aquest acostament no se l’ha inventat pas Plutarc. Encara, quan refle-
xiona sobre les creences dels supersticiosos, el mateix Plutarc ens 
permet comprendre per què la pedra sobre el cap de Tàntal pot ser 
entesa com un càstig, de fet, al seu ateisme (Sobre la superstició 170f):
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L’ateu no creu que els déus existeixin; el supersticiós, en canvi, no ho vol 
pas, però hi creu contra la pròpia voluntat, car tem de no creure-hi. 
Com si Tàntal s’escapolís de la pedra que té suspesa al damunt, igual-
ment també el supersticiós prou que preferiria alliberar-se del temor, 
que pesa sobre seu com una pedra no pas més petita, i beneiria la con-
dició de l’ateu, més lliure que la seva.

Que tot plegat hagi sortit de les reinterpretacions còmiques de la 
figura de Tàntal com a filòsof ateu, per bé que probablement ja fil-
trades per la tradició erudita, em sembla força plausible.

III

El pas posterior, de l’escena còmica a la biografia, és el que tenim més 
ben documentat: no crec que hi pugui haver avui cap dubte que els 
biògrafs antics, segurament ja des del Perípat, prenien moltes de les 
seves dades dels drames. Per enumerar només els més significa-
tius i coneguts, esmentarem, és clar, Sàtir, anomenat el Peripatètic o 
l’Alexandrí,64 autor d’una Βίων ἀναγραφή, que contenia les biogra-
fies de polítics, com Alcibíades; reis, com Filip II; tirans, com Dionisi 
el Jove; oradors, com Demòstenes; filòsofs, com Pitàgoras, Empèdo-
cles, Zenó, Anaxàgoras, Sòcrates i Plató, i diversos autors literaris, 
com Sòfocles i Eurípides. Només se n’ha conservat, en un text papi-
raci, el llibre VI, dedicat a la vida d’Eurípides.65 Dels fragments con-
servats hom pot deduir característiques ja conegudes, com l’extracció 
de dades a partir d’obres literàries, especialment la comèdia aristofà-
nica, i l’estructura per categories, tot i que respectant l’ordre cronolò-
gic, bé que algunes són força curioses, com l’ús de la forma dialògica.

Hermip, anomenat el Cal·limaqueu o el Peripatètic, va usar 
igualment aquesta mena de materials per a les seves vides dels Set 

64. Cf. West 1974: 279.
65. El P. Oxy. 1176, descobert el 1912. L’edició clàssica és la d’Arrighetti 1964, 

però la més recent, amb ampli comentari, és la de Schorn 2004.
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Savis, Pitàgoras, Gòrgias, Aristòtil i molts altres,66 en un estil que 
Momigliano anomena «learned sensationalism», molt propi de tota 
l’època alexandrina, amb un gust especial per tot allò que fos frívol, 
morbós i paradoxal, i això demostra la presència plenament consoli-
dada d’un públic lector que desitjava ser entretingut, sobretot, per 
les obres biogràfiques;67 sembla, a més, que l’erudit alexandrí es de-
dicava a omplir les llacunes, que inevitablement presentaven les 
fonts més científiques de què disposava a la biblioteca d’Alexandria, 
amb notícies extretes directament de les mateixes obres dels autors i 
també dels poetes còmics, o fins i tot inventant-se directament algu-
nes anècdotes. Tot plegat resulta especialment important si tenim en 
compte l’extraordinària influència que els mètodes i les obres d’Her-
mip havien de tenir en les biografies posteriors: ens dóna el to exac-
te de les biografies. També Aristoxen, Camaleont, Dicearc, Fànias, 
Jeroni, Duris i sobretot Teopomp van col·leccionar tota una sèrie 
d’anècdotes i descripcions dels caràcters extretes majoritàriament 
dels poetes còmics.68

Qui ha analitzat més a fons aquestes relacions entre la biografia i 
l’erudició o els coneixements antiquaris ha estat G. Arrighetti,69 so-
bretot amb la intenció de desmentir definitivament l’antiga classifi-
cació de Leo entre la biografia literària, de tipus peripatètic, i la bio-
grafia gramatical, practicada pels alexandrins. Arrighetti analitza el 
funcionament del que ell anomena «metodo di Camaleonte», per-
què fou aquest peripatètic qui en féu un major ús en les seves obres; 
consistia a extreure dels escrits la informació sobre la vida dels seus 
autors, alhora que prenia el drama, en especial la Comèdia, com a 
font de referència crítica autoritzada. La conclusió és que el sistema 
no pot ser una invenció dels peripatètics, sinó «solo la nobilitazione 
di uno strumento ampiamente usato»,70 atès que trobem el mateix 

66. Cf. fr. 1, 15b, 21, 48 Wehrli: FGrHistCont 1026 F 1, 12b, 27, 30.
67. Cf. Momigliano 1971: 79-89; Stuart 1928: 155-188; i, especialment, l’estudi 

més recent de Bollansée 1999.
68. Cf. Lefkowitz 1984 i, més recentment, Lefkowitz 2009.
69. Principalment en Arrighetti 1977, recollit més tard en Arrighetti 1987.
70. Arrighetti 1977: 48.
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mecanisme en obres anteriors a Aristòtil, com el Certamen d’Homer 
i Hesíode, de manera que hom pot deduir que aquest sistema —per a 
nosaltres, moderns, tan anticientífic— era el més freqüent entre tots 
els erudits antics. La biografia antiga de filòsofs no és pas una excep-
ció. No ho podria ser, segons aquest breu repàs d’autors que acabem 
de fer, perquè és precisament al Perípat on remunten, en última 
instància, les dades que hi apareixen, quelcom explícit i prou ben 
estudiat en el cas de Diògenes Laerci.71

Resulta especialment significativa, en aquest sentit, l’existèn-
cia, de què ens informen els catàlegs d’obres laercians, d’un bon nom-
bre de col·leccions de χρεῖαι recopilades per filòsofs de diverses es-
coles: Aristip (DL 2.85), Demetri de Falèron (DL 5.81), Mètrocles 
de Maronea (DL 6.33), Diògenes (DL 6.80), Zenó (DL 6.91), Per-
seu (DL 7.36) o Aristó de Quios (DL 7.163) són els noms més im-
portants. És evident que les escoles aprofitaven també aquest mate-
rial anecdòtic per construir imatges favorables dels seus fundadors, i 
no seria pas impossible que les interpretacions positives d’alguns 
passatges còmics contra Sòcrates (DL 2.27), Plató (DL 3.26) o Zenó 
de Cícion (DL 7.27) provinguin, justament, d’aquest reaprofitament 
del material còmic per part de les escoles. Però potser el més inte-
ressant és el fet que tenim l’evidència que existien col·leccions de 
χρεῖαι en versos iàmbics compostes per autors de la Comèdia; l’úni-
ca obra d’aquesta mena que conservem és la de Macó de Corint o de 
Sició, un autor alexandrí del segle iii aC, catalogat entre els autors 
de la Comèdia mitjana, però que es fixa molt en els caràcters, preci-
sament, de la Comèdia antiga.72 Ens en resten una vintena de pas-
satges, de llargada molt variable, on no és infreqüent que la matei-
xa anècdota rebi un tractament breu i llarg en diferents represes 

71. No entrarem aquí en el debat sobre la importància del Perípat en el desenvo- No entrarem aquí en el debat sobre la importància del Perípat en el desenvo-
lupament del gènere biogràfic: remetem al repàs exhaustiu i recent de la qüestió que 
fa Fortenbaugh 2007. Tanmateix, l’existència de biografies de Sòcrates, Pitàgoras, 
Arquitas i Plató que s’atribueixen a Aristoxen permet d’afirmar sense gaires escarafalls 
que moltes dades sobre les vides dels filòsofs més antics ja quedaren fixades durant 
aquesta època, i d’aquí devien passar a obres posteriors, com la del mateix Laerci.

72. Cf. Gow 1965: 5.
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(el fragment 7, per exemple, és una versió abreujada del fragment 
6.258-261 Gow), que tenen com a protagonistes, fonamentalment, 
heteres, golafres, paràsits i músics —tot i que no és descartable que 
originàriament el repertori de personatges fos més variat, atès 
que l’única font que ens els ha transmès és Ateneu, de manera que 
els temes responen a les seves predileccions—. El contingut de les 
anècdotes, d’altra banda, farcit d’apotegmes, bromes i amfibologies, 
és semblant al que trobem a la Comèdia, és clar, però també al que 
apareix en les biografies. Tot plegat permet pensar que potser alguns 
autors de la Comèdia mitjana i nova també feien servir material 
anecdòtic tòpic de les comèdies anteriors amb la intenció d’aprofi-
tar-lo per a les seves pròpies comèdies. En tot cas, la relació entre 
χρεία i Comèdia sembla força consistent, i val a dir que els passatges 
biogràfics on més tòpics abunden, i on són més propers a la Comè-
dia, són, precisament, els que estan construïts a partir de les χρεῖαι.

Molts tòpics van quedar així configurats, segurament, com a punt 
imprescindible en les biografies dels filòsofs: per això en retrobem 
molts en les biografies posteriors, com les de Filòstrat o Eunapi de 
Sardes, i també en llistes i catàlegs recollits en obres molt diverses, 
principalment en les d’Ateneu i d’Elià; és interessant, sobretot, cons-
tatar que se’n troben molts també en forma de paròdia, on l’estereo-
tip es manifesta encara més clarament, en especial en algunes obres 
de Llucià, tal com vèiem abans. El filòsof brut i barbut, per posar 
l’exemple més evident, és el retrat habitual de la Comèdia,73 i així es 
retroba també en les biografies de nombrosos filòsofs.74

IV

Tot el que hem provat de demostrar fins ara ens porta, encara, a una 
altra sospita de manlleu còmic: potser també l’afirmació doxogràfica 

73. Només com a exemples: Ar. Au. 1554; Ra. 1491; Nu. 833-837, 649, 144, 
103, 119, 198; Eup. fr. 270 Kassel-Austin; Aristopho fr. 9.2; 10.4; 12.9 Kassel-Aus-
tin; Alex. fr. 201.5-6 Kassel-Austin.

74. Cf. Grau 2009: 244-246.
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que a la lluna hi ha habitatges podria ser de Tàntal, no pas d’Anaxà-
goras —o d’Anaxàgoras, però posada també en boca de Tàntal, se-
gurament en la mateixa comèdia—. La sintaxi del passatge laercià 
amb què començàvem aquestes reflexions permet de fer totes dues 
atribucions; però és un text de Llucià, novament, el que ens alerta 
que els mots de Tàntal-Anaxàgoras tal vegada s’estenien del sol a la 
lluna, per associació d’idees. Menip explica al seu amic que, de fet, 
va voler remuntar el cel per desemmascarar les impostures dels filò-
sofs —qualificades, per cert, amb el conegut terme ἀλαζονεία — 
sobre els fenòmens celestes, i el breu resum doxogràfic que fa, po-
dríem dir, del que segons ell és més criticable segueix la mateixa 
successió que en el text laercià (Icar. 7, 6):

A més, amb quina falta d’humilitat i amb quina absoluta arrogància en-
raonen sobre aquestes coses tan obscures, no pas per conjectura, sinó 
asseverant-ho, i, encara, són grandiloqüents i no toleren als altres cap 
mena de reluctància, i gairebé juren que el sol és un tros de ferro i que 
la lluna està habitada (μύδρον μὲν εἶναι τὸν ἥλιον, κατοικεῖσθαι δὲ 
τὴν σελήνην).75

Els estudiosos remarquen que els selenites no devien pas fer part 
de la descripció lunar d’Anaxàgoras,76 de manera que potser no s’ha de 
descartar que, en realitat, aquest punt de la doxografia hagi entrat en 
la tradició erudita per aquesta via. Ho confirmaria el fet que la refe-
rència només apareix, a banda de Diògenes Laerci, en la Isagogé 
d’Aquil·les (21: 59 A 77c DK).

75. Qui sap si també aquesta associació d’idees és el que provoca la presència de 
la comparació amb la pedra de Tàntal en la descripció dels selenites que fa Plutarc 
en el Sobre la cara que es veu en la superfície de la lluna (937e): «Diuen que els qui 
habiten a la part de sota de la Lluna la tenen suspesa sobre el cap, com la pedra de 
Tàntal (ὥσπερ Ταντάλοις ἐκ κεφαλῆς ἐκκρέμασθαι)».

76. Vegeu el resum de la controvèrsia en Guthrie 1986: 314-318.
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V

Podem concloure, doncs, que la vella intuïció de Schwenn no anava 
gens desencaminada. Ara, el que es desprèn d’aquesta anàlisi del 
passatge laercià —i dels diversos textos i escolis analitzats fins ara 
que remunten a les mateixes fonts— és l’evidència i l’abast d’un fe-
nomen al qual no se sol concedir la significació que li escau: no tan 
sols els biògrafs extreuen força sistemàticament les seves dades de la 
Comèdia —de vegades, fins i tot el retrat i el capteniment mateix 
d’alguns filòsofs—, sinó que les imatges de l’escena dramàtica ama-
ren, no pas tan excepcionalment com ho desitjarien els estudiosos de 
la filosofia antiga, també llurs doxografies.
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