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PREtiENTACICS

La Mediterrania se significa per uns trets caracteristics, variats i concrets

alhora, que li donen una personalitat. En el camp de la flora, tambe es

caracteritza, i voldria que, en aquest apunt que ara presento, el pi, les violetes,

el magraner i 1'ametller centressin la nostra atencio en tant que caracteristiques

biologiques d'aquesta mar peculiar, coneguda tambe com la «mar culta, o

portadora de cultura», o be, segons el meu punt de vista, com a xarxa de

connexio d'un minim de set cultures, en continua interrelacio des de 1'antiguitat

mes remota.

E1 terra que aqui es planteja es molt ric; per ordre d'aparicio tenim els temes

seguents: origen coma dels deus i dels essers humans; relations incestuoses;

hermafroditisme; autocastracio per motius religiosos; partenogenesi;

homosexualisme. Sens dubte, tot aquest mite no es mes que una caixa de

ressonancia de creences molt mes primitives sobre la fertilitat de la terra i dels

humans, alhora que sintetitza alguns tics psicologics i costums biologics, o be

realitats monstruoses de la naturalesa, la qual no deixa de tenir la possibilitat

d'equivocar-se o de seguir pautes imprevisibles per la logica humana, o de

variar les seves lleis o d'incomplir-les, o be d'indefinir-se, a voltes.

El magraner (Puiiica granatum L.) to en grec una denominacio que 1'emparenta

amb el verb que significa « flair», per taut voldria dir afruita que es desfa»,
mentre que una altra indicaria la seva provinen^a de la Caria o de la Frigia.

En Ilati, malum granatum (Plini, Nat. Hist. 13,90; Columel•la 12,41; Macrobi,

Sat. 7,6,13) o granatum (Plini, Nat. Hist. 13,112, Columel•la 12,44) significa una

puma amb moltes llavors. La forma malum punicum ha fet pensar que els

romans reberen el conreu del magraner de 1'Africa, o be que es refereix al color

de porpra (puniceum) dels seas grans.

El magraner es de la familia de les punicacies, emparentada amb la de les

mirtacies; es un arbust que es pot convertir en arbre. Els estudiosos es



292 QUINZE LONGRES 1)1 MLTGES I BIOLEG, DE LLENGUA (AIALANA

divideixen a l'hora d ' assignar - li el seu origen geografic : els uns diuen si ve de
l'antiga Siria - Palestina, mentre que d ' altres fan notar que , provinent de Siria
o del nord d ' Africa, arriba a Grecia, i el seu radi d'expansio s'estendria fins a
l'Himalaia . Per a Plini , el magraner floreix a final de la primavera , entre la
florida del llorer i del xiprer , per una banda , i la de la figuera , per 1'altra.

INTRODUCC10 Al MITE

Amb la documentacio escrita a la ma, ens trobem davant un mite' complex,
que resulta una mena de conte oriental , provinent de la ciutat frigia de
Pessinunt . Aquest mite forma part de la literatura etiologica , ja que en ell
s'intenta explicar i justificar els origens del culte a Attis , company de Cibele,
la gran deessa de Frigia, anomenada < Mare dels Deus,, o «Magna Mater/Gran
Mare».

Un fet, doncs, religios , que, per mitja dels seus nombrosos protagonistes, i
enmig de les diverses facetes que pot presentar la biologia (hermafroditisme,
homosexualitat en pugna amb les normes socials, tant les divines corn les
humanes ), connecta amb els arbres , alhora que intenta congraciar - se el sagrat
i el profa, la vida i la mort , en aquest perenne i casual neixer / morir / neixer
adherit a la propia vida.

A Pessinunt , a la frontera entre Frigia i Galacia, a ]' actual Turquia, es
trobava el temple de la deessa Cibele , bastit a la part alta de la vall del riu
Sangari . Les ruines de Pessinunt mostren que els grans edificis ( teatre i el
possible temple de Cibele ) eren constructs en pedra.

Pessinunt desenvolupa un esplendid comers textil , que celebrava una fira
anual en temps de primavera ; el seu desenvolupament es degue a l'arribada
dels celtes / gals a comencament del segle III aC . El gals, doncs , hi establiren un
regim teocratic, monarquico -sacerdotal.

Pessinunt i ]a seva zona es, segons sembla, rica en pedra . La pedra, doncs,
de Pessinunt adquiri amb el temps un caracter fetitxista , d'aqui que el mite es
recreI en la importancia de les seves pedres . Es mes, la Magna Mater o Cibele
era encarnada en una pedra . Fins i tot 1'anomenada < pedra negra >>, un meteorit,
fou portada a Roma ]' any 204 aC per decret del Senat roma; s ' erigi un temple
al Palati en honor de Cibele.

El culte de Cibele era de caire orgiastic , i a Roma perdura fins al baix Imperi.

' El mite objecte d ' aquest estudi ha estat transmes per Arnobi , un apologista cristia del segle iv

oriiind de Sicca, a ] 'Africa Proconsular ( sant Jeroni , Vir. in. 79), on era professor deretbrica du rant

el regnat de l'emperador Dioclecia (284-305 ). En voler-se convertir al cristianisme , escrivi set

Ilibres, Aduersus nationes, contra els pagans , basant- se en el De rerum natura de Lucreci, en el

Protreptic als Hel - lens de Climent d'Alexandria ( s. u), i en una obra de mitologia del neoplatonic

Cornell Labeo ( s. w ). L'autor , doncs , hi recull molts mites classics, els explica , per tal de refutar-

los i demostrar - ne la seva inutilitat.
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Cibele es representada cenyida amb una corona formada per torres, sobre

un carro portat per lleons.

La dinastia sacerdotal que regnava a Pessinunt i administrava el culte a la

deessa Cibele era coneguda amb el nom de ,Gals,,, en atencio als seus origens

histories.

EL :MITE-

Les fonts'

En I els cscrits] Tinioteu, un teoleg conegut entre els teolegs, i en els d'al tres barons

igualment doctcs, es troba, sobre la Magna Marc' dels Deus i sobre el seu culte,

1'origen segiient, extret dels Ilibres mes recbndits de les antiguitats i dels misteris mes

secrets, tai corn ell cscriu i insinua.

El discurs mitic

L'espai. Als limits de la Frigia, regio d'una desolacio desconeguda arreu, hi ha, din

Timoteu, una penya4 especial, de nom Agdes, anontenada aixi pels indigenes d'aquesta

rtgi6.

La deessa Marc dels Deus. Les pedres arrencades' d'aquesta penya, segons que ho

havia manat Tern is' en una profecia, Deucali68 les llanca sobre I'orbe buit de mortals

eneara, i Cl rnateixft'n Pirra; d'elles, tambe aquesta que horn anomena Magna Marefou

Un mite de caracteristiques semblants a aquest fou transmes pel periegeta Pausanias (s. II;

7,17,11), amb menys details, pero en ell el que es produeix es el naixement d'un ametller, no la

d'un magraner.

Aquest mite, doncs, to una transmissio molt tardana i conserva l'ambiguItat . Sobre els cultes

a Attis, la literatura secundaria es molt abundant.

Ile utilitzat I'edicio critica de Concetto Marchesi , Arnobii Aduersus nationes, libri VII, Corpus

Scriptorum Latinorum Paravianum , V,5-7.

Es a dir , Cibele, que assumeix els cultes antics de la fertilitat , en un perfode en que l'element

masculi no era considerat en els plans de la reproduccio.

' Aquesta penya, petra en ]'original llati, podria tractar - se, en realitat , d'un meteorit , entorn

del qual es formaria el culte a Attis.
' Sobrenom de Cibele, Mare dels Deus.

" Es a dir , d'Agde, la penya / deessa Cibele , de la qual naixerien els essers humans, sempre a

partir de pedres seves/ossos.

Deessa personificacio de les lleis eternes , de la Justicia , esposa i consellera de Jupiter, i mare

de les trey Parques, filadores del desti huma. Ternis ensenya a Apollo ]' art d ' endevinar. Nomes

Esquil la considera mare de Prometeu ( Prom . 18). Possefa oracles abans que aquest deu, d'aqui

que Arnobi digui que Temis , per mitja del seu oracle , els many que tiressin les pedres / ossos,

al ludint aixi al caracter ambigu d ' aquestes comunicacions entre deus i humans.
< Fill de Prometeu , casat amb Pirra , filla de Pandora ( la primera dona ). Zeus, per destruir la

rata dels viciosos homes de l'edat de bronze, produi un diluvi , pero salva Deucalio i Pirra.

Despres del diluvi , la terra queda buida d'essers humans ; aleshores els dos supervivents

suplicaren a Jupiter que els doncs companys ; el deu els digue que Ilancessin , per damunt de les
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formadav i animnda per voluntat divinn juntament amb les altres pedres.
Intervencio de Jupiter. Una vegada, mentre la Magna Marc estava lliurnda al

descnns i a la son al cim mnteix de in rocs, Jupiter la cobeja amb incestuoses10 vol uptats,
pero corn que no pogue aconseguir alto que s'havia promes tot i haver-hi lluitat llnrg
temps, vessa, vencut a lafi, la seva lascivia sobre in roca1l .

Acdestis12, hermafrodita. D'aixb in roca va concebre, i abans del dose mes, enmig
de moltissiins brains de dolor, neix Acdestis, anomenat aixi del nom de la seva mare.

Aquest xicot tenia una form invencible i una ferotgin d'esperit intractable, i una
libido insana i furiosn, i era d'ambdos sexes'.

Quan In furia s'apodernvn dell, in ferotgin del seu esperit devastava i cnusava
destruccions nrreu on el duia: no respectava ni els Deus, ni els homes, i es pensava que
fora dell in terra, el ccl i lcs estrelles no contenien res mes potent.

L'assemblea dels Deus
Qunn, en una assembled dels Deus, es va preguntnr una i ultra vegada de quinn

manera es podia debilitdr o reprimir 1'audaeia d'aquell esser, Liber14 assumi, mentre
la resta de Deus no feia mes que dubtnr, in responsnbilitat d'aquestn proposicio.

Dion is/Liber/Bacus. Liber va encendre amb In vigorosa potencia del vi pur unafont
d'aigua, coneguda pc r nquell jove, on solin apnivngar el seu ardor i la xnrdor de in set,
exeitada pet joc i per les caceres.

seves espatles, els ossos de la seva mare. Pirra s'espanta, pero Deucalio comprengue que es

tractava de pedres, els ossos de la Terra, mare universal. Les pedres llancades per Pirra es

convertien en dones; les de Deucalio, en homes.
' El mite sembla voter dir que la Magna Mare va neixer tambe de la gran penya cum els altres

essers vius, es a dir, d'Agde, anomenada posteriorment Cibele, que es la mateixa Magna Mater;

ens trobem, doncs, davant per davant de la teoria de la partenogenesi: la deessa Terra produeix

per ella mateixa, sense concurs de l'element masculi. Queda, doncs, personificada la penya en

Cibele.

10 Incestuoses, perque Zeus/Jupiter, deu de la segona generacio dels olimpics, era fill de la

deessa Magna Mare, es a dir, de Gea/Rea i de Cronos.

" Es a dir, deixa caure el seu semen sobre Agde, i la penya/Cibele/Magna Mater queda en

prenys.

72 En grec, Agdistis (Agdistis).

"Es a dir, Agdestis es un hermafrodita. Corn el seu mateix nom indica, Hermafrodit fou un

bellfssim fill d'Hermes i Afrodita, d'un sol sexe al principi. La nimfa Salmacis s'enamora del jove,

l'abraca tot invocant als deus perque no la separessin mai mes d'ell: d'aqui naixe un nou esser

amb els dos sexes.

"«Liber» es un sobrenom Ilati de Dionis "el lliberador", amb qui fou identificat. De fet, pero,

Dionis, « el nascut dues vegades,,, l'una de la seva mare Semele (la Lluna) als sis mesos, i la segona

de la cuixa del seu pare Zeus on l'havia transplantat, en morir la mare, significa ^<el deu de la

muntanya Nisa», situada a diversos indrets de culte. Dionis/Liber no es un simple nom; es tota

una metafisica religiosa: deu del vi, amic de la deessa Cibele de Frigia, estada a l'India, deu de

la mistica i dels encanteris, deu de la inspiracio poetica, muntat en un carro tirat per panteres i

adornat amb pampols i heures es escortat per silens, satirs i per les bancants, i tambe per Priap,

tots ells conceptes, sfmbols i personificacions de les forces productores de la terra.
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La prova. En el moment en que la Necessitat151'empeny, Acdestis hi acut a beure
aigua, prep sense moderacio la beguda de les votes badades [de la pedra]. Passa que,
cosa ben insolita, Acdestis s'enfonsa vencut [pcl vi] en un sopor profund.

Liber posa mans al seu parany: lliga a un peu 1'extrem del llac fet dunes

cerres teixides amb molta traca, mentre que el jove es lliga l'altre extrem als

seus genitals.

Quan in forca del vi s'hague esfumat, el Jove es precipita amb el seu impetu i,

estreuyent el pen els nusos, ell mateix es priva amb les seves propies forces d'aquell

sexe pcl qual havia esaaf home.

El malum punicum

Com a coriscgid icia de 1'escissi6 de les parts, fluff molta sang; in terra les16 rep i

absorbeix la sang: ucix tot seguit, d'agiiestes parts, un ntagraner amb fruits.

Ampliacio del mite: Nana i Attis

Nana, filla del rei Sangari o d'un riu, contemplant la bellesa de l'arbre,

n'arrenca uns fruits meravellada i els posa en la seva sina: ocorre que ella

queda prenyada de 1'arbre.

Son pare in tartca com si es tractes d'una viciosa i to cura que mori d'inedia. Amb

fruits i altres mcnges es alimcrttada per la Marc dcls Deus''.

Nana dona a llum un infant, pero Sangari mana que 1'exposin: no se qui el va
trobar, pero el prep, el nodreix amb llet de boc'8, i, o be perque in Lidia anomena aixi
la gent d'aspecte bonic, o be perque els frigis anomenen els bocs edttags» en les seves
parks, va sortir d'aqui el nom d'Attis com fret a sorts.

Attis, 1'estimava d'una manera particular la Mare dels Deus", perque havia

resultat extraordirtdriamcrtt formos.

Dionis/Liber, doncs, anomenat tambe « Bacus>', es el deu de les « bacanals,', en les quals el

poble, i especialment les dones, entraven en un deliri mfstic recorrent les contrades i proferint

crits rituals, es a dir, ,fent la bacant». Davalla encara Dionis als interns per a ressuscitar la seva

mare; ho aconsegui, i a canvi regala al deu Hades la seva planta predilecta, la murtra, d'aquf que

els iniciats en els misteris dionisfacs es coronin amb murtra. En les processons d'aquest deu, els

participants evocaven per mitja de mascares els genis de la fecunditat, la qual cosa acaba per

impulsar cap a uses representacions mes regulars, es a dir, cap al teatre, del qual Dionis es el

president.

" ts la personificaci6 de l'obligacio absoluta imposada pel Desti, es filla de Cronos i de la

lustfcia; els seus fills son l'Eter, el Caos i l'Ereb (= interns).

" "les rep i absorbeix la sang" assenyala un estadi cultural mes avancat, car aquesta expressio

suposa la intervenci6 de l'element femeni, « la terra,,, i de l'element masculf,<sang'> (= semen). Diu

,<sang,>, en tant que els grans del magraner son vermells,pero actuen igualment corn a fertilitzadors,

tal corn es pot veure en la historietat de Nana que ara introduira el mitograf.

"Es a dir, per Cibele, la mare d'Acdestis.

" Simbol de la forca sexual, i animal simb6lic en la religio dionisfaca. En aquest estadi, queda

hen definit el paper de I'actuaci6 masculina en el proces reproductor.

'° Es a dir, Cibele, la seva avia natural, que l'havia fet guardia del seu temple, pero Ii imposa

l'obligacio de mantenir-se verge per a ella: possessio femenina i maternal, i actuacid incestuosa
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L'amor incestuos /homosexual

L'estinrava tambe Acdestis20, car el not era un company encantador per a an adult,
i portant-lo per on nomes ell podia a traves de selves boscoses, el vent amb afalacs
menys rectes ifent-li molts regals d'animals, que I'infant Attis primer deia amb orgull
que eren fruit del seu esforc i treball; despres, un cop s'hague saturat de vi, eonfessa
que es estimat per Acdestis i que es honorat per ell amb regals trets dels boscos; d'aqui
que, sumit en el seu vi, que traeix tot silenci, ]deelara quo] is un sacrilegi2' que el que
es sant es barregi amb les coses pol•luides.

El remei a l'incest. Aleshores, el rei Midas" de Pessinunt, desitjos d'allunyar el not
de tan infame uni6, destina la seva filla al seu matrimoni, t, perque cap pervers no
interrompi lesfestes nupcials, ordena tancar la ciutat.

La Mare dels Deus, sabent el veritable destI del jovencell i que, mentre visques entre
els humans, Attis estaria salvat tan de temps com estigues deslligat dels llacos
matrirnonials, per tal que no passes cap desgracia, entra dins la ciutat tancada
aixecant-ne les muralles ainb el seu cap, el qual per aquest fet cornenca a tenir torres2'.

De sobte, Acdestis es fa present a la festa; la ira del jove, arrabassatfora de si i
inclinat cap al desig de 1'esposa, provoca el furor i la bogeria de tots els convidats a les
noces21. Els frigis criden esfere'its «adorem, adorem!'.

La solucio del mite. La filla de la concubina del sacerdot gale' es talla ics marries.

en tant que la natura es incestuosa. Attis no ho compli, i Cibele el torna boig, el qual es va castrar.

Admes aixi novament Attis al servei de Cibele, l'acompanyava en el seu carro (Ovidi, Fast. 4,223

ss.). Es comprendra, doncs, que els sacerdots, els "gals", en atenci6 al gest d'Attis, tinguessin una

castracio ritual, tot d'acord amb aquell exemple del primer servidor i arrant de Cibele.
20 Acdestis es ara del genere femeni, car s'ha tallat els organs masculins; amb tot, l'autor

continua tractant-lo corn si fos de genere masculf. Observi's l'ambiguitat constant del mite:

podrfem dir, que Acdestis es el pare, pels seus antics atributs masculins, d'Attis, pert que ara

1'estima en tant que es dona; pero aixb el mitograf sembla voler-ho ignorar, i aixi pot assenyalar

un grau d'homosexualitat masculina, car Acdestis continua semblant on home als ulls dels altres;

d'aquf, la reaccio del rei Midas per tal de subsanar la pretesa homosexualitat.

21 Es a dir, que es "sacer" (= sagrat), en tant que, pol iucionat per les seves relacions

ignominioses amb Acdestis, ha d'esser consagrat als deus per a expiaci6 de la seva culpa. Per tant,

aquf Attis vaticina la seva mort expiatoria. El mite aixi ho recollira.

22 Es referix at Midas frigi de la mitologia, un esperit dels boscos, que, al peu del mont

Bermion, tenia jardins de roses, en els quals troba el veil Sile (Herodot 8,138). Midas represents

el poder, la riquesa (tot el que tocava es convertia en or) i la saviesa; invents la flauta de Pan. El

seu culte el presenta com a fill de Cibele i corn a fundador del temple de la deessa a Pessinunt

(Diodor, Bibl. 3,59).

23 Cibele es representada coronada amb una corona amb torres.
24 Es tracta d'una cerimonia pertanyent als cultes de la fertilitat. Tot es, doncs, simbolic. Per

tant, els assistents entren en una situaci6 orgiastica. Recordem que el mite preten explicar el

desenvolupament d'un ritual en honor d'Attis.

25 El text llati es en aquest punt corromput. En dir "gal,,, es refereix als sacerdots de la deessa

Cibele -Magna Mater-, que es lliurava a les orgies rituals; aquests sacerdots patien la castracio

ritual, en tant que la Gran Mare procrea per si mateixa, sense concurs del barn.
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Attis prcn el punxo, quc el matcix instigador de la bogeria portava21, i ell mateix,
ja plc do les Furies27, fent la bacanP-, agitat, es llama al final fora i sota un pi es talla
cls genitals dient: «Tingucs, Acdcstis, aquests genitals, per culpa dels quals has
concitat CIS transtorns tan greus de les decisions de Ies Furies».

La seva vida s'cnvola amb el flux de la sang, pero la Magna Marc dels Deus recull

ics parts tallades i les rcnta; els tira terra al damunt, ja que abans cren cobertes i

cinbolcallades amb el vestit del difunt.

Naixemcnt dc les violctcs. Neixen violetes del flux de la sang , i el pi es redimit

per elles : d'aqui ha nascut i ha eixit ara tambe el decorador i el coronador dels

sagrats pins.

La vergc2v quc havia cstat nuvia, que, [segons que escriu l el pontifex Valeri, es deia

la, cobrcix el pit del difunt amb les Hanes roes delicades, vessa lingrimes juntament

amb Acdcstis , i es inata a si mateixa: la sang de la morta es vessa sobre les violetes

purpurces.

L'amctllcr . La Marc dcls Deus en terra la noia , i d'alli neix un arnetller que significa

l'amargor do la morta. Despres, transporta al seu antre el pi sota el qual Attis s'havia

desfet del nom d'home i, associats els sews planys amb els d'Acdestis, colpeix i fereix

cl seu pit entorn cl tronc de l'arbre de la difunta.

La consolacio. Jupiter no accedeix a les supliques d'Acdestis perque Attis

revisqui, cosa , tanmateix , que es podria fer per mitja del fat sense cap dificultat:

concedeix que el cos d'Attis noes podreixi, que els seus cabells creixen sempre

mes, que visqui el mes petit dels seus dits i que nomes ell es mogui amb un

moviment perpetu

Condon (el pontifex Valeri] quc Acdestis, sat islet arnh aquestes concessions, va

consagrar el cos d'Attis a Pessinunt i que el va honorar amb cerimonies annals i anrb

Inez jerarquia sacerdotal.

4. CONCLUSIONS

L'estudi de les fonts mitiques del magraner ha portat al coneixement de les

de les violetes , i tangencialment a les de l ' ametller. Queda , doncs, fonamentat

l'origen del magraner, escollit com a simbol d'aquest Congres.

=" Es a dir , Acdestis.

27 Les Furies pertanyen al mon infernal i son unes divinitats violentes; son filles de la sang

emanada de la castracio del deu Ura; no tenen mes llei que la seva, i fins i tot els altres deus els

estant sotmesos . Viuen a I'Ereb , i, quan s'apoderen d'una victima humana , ] a tornen boja. Les

Furies castigen , en general , tot el que signifiqui exces o que pertorbi l ' ordre social.

2" Es a dir , lliurat a les orgies misteriques.
2 Es refereix a Nana, que havia arribat a convertir - se en esposa d'Atis , pero que no havia

consumat el matrimoni ; era, doncs , verge de cos.
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El magraner no es originari de la Mediterrania occidental, sing que hi ha

estat importat, dades que ja es coneixien pels estudis histories i per la mateixa

botanica.

L'explicacio mitologica col-loca el magraner en el centre d'un dels mites

mes rics de l'antiguitat greco-llatina, el relaciona amb els rituals orgiastics a la

recerca de la vida del mes enlla i el fa descendent directe de les forces

tel-luriques en el mare d'una de les seves concepcions mes arcaiques de la

transmissio de la vida i de la seva reproduccio.


