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Notes per a la lectura d’una tradició
alternativa
«
no-platònica?
des del materialisme, des de l’atomisme o des de
Amb l’entrada del nou mil·lenni han canviat moltes
S’ha abandonat una manera d’entendre Grècia que
generalitzava abusivament el model jurídic i polític atenès, s’han incorporat qüestions de gènere,

non sancti

-

tan sols un conjunt de notes a peu de plana de la
tradició platònica.
Però l’interès per la tradició no-platònica ve
de lluny. Agafats en conjunt, aquests articles de
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els darrers anys del segle xix i la primera postguerra del xx, documenten un esforç de lectura materialista i hedonista de la tradició grega que ve de
el que avui se sap sobre el pensament grec antic,
comencem a entendre que la lectura tradicional
diu gaire cosa sobre la diversitat i l’originalitat del
pensament antic.
van ser menors i que els problemes plantejats per
catius al llarg dels segles iv i iii.
cirenaics, els cínics, els estoics i Epicur, no van
aprendre gaire cosa de Plató —i menys encara del
platonisme acadèmic posterior— sinó que recollien
els grans temes de la modernitat— no es troben
que es van elaborar conceptualment en la línia que
la labor social de l’intel·lectual deriva, via Diderot i
Voltaire, del gest cínic de crítica radical.
Avui, a més, no es pot fer l’esforç de «pensar
Grècia» sense tenir presents algunes aportacions
té tot el sentit recuperar autors com Zuccante que
com a «forma de vida», en una formulació que avui
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ves en el món acadèmic internacional pel que fa
a l’estudi del pensament grec. Seguint Nietzsche i
menors, els epicuris i la revolta cínica. La lectura
dels fragments dels cirenaics que Onfray va proposar el 2002 a L’invention du plaisir, per posar
de l’autonomia moral.
publicació l’any 1991 de les Socratis et Socraticorum Reliquiae, en quatre volums a cura de l’acadèmic i polític comunista Gabriele Giannantoni
d’autors antics i que ens han permès reconstruir
rització del cinisme a partir de la publicació de la
Crítica de la raó cínica
i testimonis de Demòcrit recollits per Salomon Luria (a cura de G. Reale, D. Fusaro, S. Maltseva, G.
Certament encara queda qui vol ignorar els can-
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-

es condemna ell tot sol a cometre seriosos errors
primaris. L’intent d’evitar lectures no-platòniques
hereva legítima d’Atenes i Jerusalem i, en conseqüència, ha tendit a menysprear, o directament ha
censurat, qualsevol lectura alternativa, pluralista,
atomista o materialista, del pensament grec. Ja al
segle ii es va bastir el tòpic del Socrates christianus i una mica més tard, al segle iv
car una suposada correspondència entre Pau de
Tars i Sèneca per donar credibilitat a una síntesi
que no lligava de cap manera. Tampoc cal suposar
que la lectura idealista de Grècia sigui només fruit
de la mala fe. Senzillament, aplegar els fragments
Grècia d’una altra manera ha demanat una feina
d’erudició ingent. Durant segles tan sols el testimoni de Diògenes Laerci permetia pensar que hi
havia una altra manera de llegir els grecs i no cal
dir que les obres de gent com Montaigne, Cervantes, Shakespeare, Voltaire i Diderot deriven directament del Laerci.
A Catalunya, romanticisme i catolicisme han
col·laborat durant molts anys en una operació interessada d’emmascarament dels aspectes més
tra «visió de Grècia», com a catalans, ha estat molt
condicionada pel romanticisme, el noucentisme i el
gunes traduccions clarament anacròniques, especialment dels Diàlegs de Plató, que convindria anar
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substituint per pura caritat. Amb tot, aquesta no
casa nostra. Des que el 1879, amb l’encíclica Aeterni Patris
han estat ingents una mica a tot arreu.
són testimonis de l’interès que els utilitaristes
xix i a principis del xx, per posar en
qüestió, des d’una perspectiva erudita, la imatge

seriosos intents del positivisme, l’utilitarisme i el

hipòtesis. Zuccante
Origine
della morale utilitaria dello Stuart Mill
i La dottrina della coscienza morale nello Spencer,
Filòsofs
cínics
Sòcrates, a Socrate: fonti, ambiente, vita, dottrina,
socratisme no eren ni podien ser els platònics, sinó
els escèptics.
empirista que criticaven l’humanisme abstracte, i
reivindicant el sensualisme i l’humanisme concret.
-
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diós de la dialèctica, del pensament pessimista, de
Leopardi i de Pascal, va tenir importants polèmicoautor amb Mussolini, de La doctrina del feixisme
cent a la universitat de Pisa des de 1915, va patir
una autèntica persecució acadèmica i no va poder
perdre diverses oposicions de forma escandalosa.
Li va tocar combatre el que anomenava formalisme pedantesc
ara a la seva disposició han fet durant anys molta
pudor de sofre i potser encara en fan.

viure o un saber-viure (i no un ascètic viure-per-alqüències encara insospitades, perquè obre Grècia
al pluralisme metodològic propi de la modernitat.
Davant l’imperialisme del Logos que trobem en Plaatomismes representava una aposta per la subjecde vida, rehabilitada per Pierre Hadot i Foucault,
ha permès vincular l’esperit grec a autors decisius
en la modernitat (Montaigne, Spinoza, Nietzsche,
tes grecs, situen la vida per sobre el concepte.
Com escrivia Zuccante: «és meravellós en
aquests antics, homes realment sencers, que la
vida i la doctrina no formin dues coses separades!
Llur vida és com una doctrina en acció, llur doctrina és com una vida viscuda». Entendre que el
discurs teòric no pot ser separat de la tria d’un mo-
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en la manera postmoderna de pensar Grècia. Un

sinó que és un requisit previ a la vida col·lectiva.
naic o atomista la vida, el cos, el plaer i les sensacions es reavaluen i l’ideal ascètic perd consistència.
L’atzar triomfa sobre la necessitat (o més ben dit la
Aristip, que Zuccante anomena «virtuós de l’art
noms comuns, no sensacions comunes», com tenlitats el que tan sols són paraules. Ser amo d’un
no-platònica la consciència que «el saber indirecte i
adquirit no val res davant de la investigació original
i independent, que es posa en contacte immediat
conversió de l’ètica en una psicologia moral, més
en aquesta antologia ajuda a entendre que Grècia
pot ser analitzada de moltes maneres i que, en els
temps que vivim, potser les tradicions hel·lèniques
seu logos
Ramon Alcoberro
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I
En una Pítica famosa, celebrant que Arcesilau,
rei de Cirene, havia vençut amb el carro als jocs
pítics, Píndar celebra la ciutat sobre la qual regna aquest
d’una estirp gloriosa,1 Cirene
dels àgils corcers,2 dels carros esplèndids,3 fundada per Batos en la Líbia fecunda,4 en el si brillant5
de dos lloms muntanyosos, la divina ciutat de Cirene d’auri tron, la feliç Cirene.7 I en una altra no
cedor i cantada pels carrers de Cirene, en presència del poeta, en una pompa triomfal que tenia la
seva meta en el temple d’Apol·lo, Píndar anomena
Cirene dolç hort d’Afrodita8 i en celebra els boscos
sagrats dels déus9
directe, ben empedrat, ressonant del trepitjar dels cavalls,10 i canta les tombes dels seus reis, els avantpoeta, regada de moltes rosades sota l’onada dels
1
2
3
4
5

7
8
9

Pítica iv
…
…
…
…
…
…
Pítica v, …
…

, v. 2.
, v. 7.
, v. 8.
, v. 24.
, v. 89.
, v. 90-92.
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cants, senten sota terra els sacres reis, i en gaudei1

serena narració de l’historiador.
rene per ordre de l’oracle de Delfos a Batos, que
en fou el primer rei, en la Líbia nodrissa d’ovelles,
Batos i els seus, de l’illa de Thera emigrant arribaren a Líbia i hi fundaren primer «un lloc
que es diu Aziri, tancat per una part i per l’altra per
bellíssims boscos i amb un riu que hi passa de costat. En aquesta terra visqueren sis anys; el setè,
persuadint-los els libis que els conduirien a un lloc
ïren els Libis, impulsant-los cap a l’occident a la
més bella terra del món,
però
per tal que els grecs en la travessia no la veiessin,
copsant-ne de dia la bellesa, els conduïren de nit.
a una font sacra, segons és famós, a Apol·lo,
, digueren: oh! grecs,
hi ha un forat».2
Després Heròdot narra els avatars de Cirene i
lluites amb els indígenes, amb Egipte, amb els perses, les discòrdies internes i les revoltes, i descriu
la prodigiosa fertilitat de la contrada. «La regió cirenaica té en si tres estacions meravelloses. Pel fet
que primer els llocs propers al mar són turgents
de fruits per recollir i veremar; un cop recollits, els
llocs del mig que estan per damunt dels marítims
que anomenen buni, tenen madurs els seus per a
la recollida; i aquests fruits del mig són a penes
recollits quan altres, en la part més alta de la terra,
venen a la maduresa; amb el qual, mentre es beu i
1
2

v. 97-103.
HEròdot iv, 157-158.
2
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fruits ocupa els cirenaics.»1
I Estrabó celebra igualment la virtut de la terra, font de la seva prosperitat i de la seva grandesa,
anomena les
ciutats principals, Apol·lònia, Barca, Tauquira,
Berenice, n’assenyala els homes més distingits que
saberen defensar-ne la llibertat admirablement i
l’interior; dona els noms d’aquells que la il·lustraren
metrodidacta
muntava a Batos; Eratòstenes, ment enciclopèdica, geòmetra,
astrònom, geògraf, historiador i literat; Carnèades
l’acadèmic; Cronos apol·loni, mestre de Diodor el
dialèctic.2
Una ciutat, per tant, i una regió feliç i gloriosa
viatger que en visiti les ruïnes un quadre encisador: les verdes carenes, els barrancs profunds on
fa molt de temps Batos i els colons de Tera, i restes
de terrasses, de carrers i de tombes meravelloses.
«Avui he passejat per un dels seus carrers que conserva encara l’aparença d’haver estat entre els més
conspicus», escriu Della Cella en les memòries del

de deu peus d’altura, també aquestes d’una sola
algunes de més grandioses, totes construïdes amb
1

geu

HEròdot iv, 194. Per a la història de Cirene, completa, ve154 i seg.
Estrabó xvii, iii, 837c.

iv,
2

3
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pedres tallades, acabades al sostre, i potser en la
mesura que els embats del temps permeten conèi1

Roma; i poden les grans tradicions de la civilitzad’abandó i esclavitud.
ria d’una escola que hi fou famosa, una escola de
naics. Estrabó els anomena primer entre els homes
il·lustres de la contrada; i en veritat, en la història
bles.

II
Aristip és el fundador d’aquesta escola.
De la nativa Cirene, atret pel miratge de la mare
carreres amb carros en les quals eren famosos els
cavalls de la seva ciutat amb els que ja havia guanyat la palma un dels seus reis, l’Arcesilau cantat per Píndar: aquí es troba amb Isòmac, amic de
Sòcrates, que li parla del mestre i de la seva doctrina; i el jove que se sent intrigat per ella, es trasllada de seguida a Atenes i entra en el cercle dels
2
desitjós de saviesa.3
I des de llavors la més ferma amistat i la més
1
dElla cElla, Viaggio da Tripoli di Barberia alle frontiere occidentali dell’Egitto.
2
plutarc, De curiosit., 2. També segons diògEnEs laErci ii, 8,

.
diògEnEs laErci ii, 8, 78: «Quan vaig tenir art de saviesa,
vaig anar a Sòcrates», ib., 80: «He anat a Sòcrates per necessitat
d’aprendre».
3

4

ELS CIRENAICS
sincera admiració el lliguen al mestre; sobretot el
respon: «com hauria volgut morir jo»;1 i tot el de bo
a Sòcrates,2 i un dia que Plató sortí amb una fathauria dit el nostre amic Sòcrates».3
També en algunes converses entre ell i Sòcrates,
nèvol envers Aristip,4 les relacions entre els dos
pensament i de paraula i s’hi mostrin certes ganes
interlocutors. Sòcrates havia fet escola, es veu! I no
només Sòcrates.
que en puguin mancar indicis al respecte, no es
tes, aquests viatjants venedors de cultura, i que ell
cert, de totes maneres, que Teodor de Cirene, ma5

trobem en Aristip.
1
2
3
4
5

diògEnEs laErci ii, 8, 78.
diògEnEs laErci ii, 8, 71.
aristòtil, Rhet., ii, 23, 1398b 29.
Memor., ii, 1; iii, 8.
plató, Theaet., xvi
b
a.
5

