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8QV�ÀOzVRIV�JHQV�PHQRUV�
Notes per a la lectura d’una tradició

alternativa

«4Xq� VLJQLÀFD� OOHJLU� OD� ÀORVRÀD� JUHJD� HQ� FODX�
no-platònica?ª� 3RW� DFRQVHJXLU�VH� DL[z� UHDOPHQW"�
4Xq�HQV�H[SOLFD�HO�SHQVDPHQW�JUHF�TXDQ�HV�PLUD�
des del materialisme, des de l’atomisme o des de 
OD�VRItVWLFD"�eV�LPSRUWDQW�UHVSRQGUH�DTXHVWHV�SUH-
JXQWHV�SHUTXq�DUD�PDWHL[�HVWHP�YLYLQW�XQ�SHUtRGH�
GH�SURIXQGD�UHYLVLy�HQ�OD�KLVWRULRJUDÀD�GH�OD�ÀORVR-
ÀD�HQ�JHQHUDO�L�GHO�SHQVDPHQW�JUHF�HQ�SDUWLFXODU��
Amb l’entrada del nou mil·lenni han canviat moltes 
FRVHV�HQ�OD�PDQHUD�FRP�OOHJLP�OD�ÀORVRÀD�DQWLJD��
S’ha abandonat una manera d’entendre Grècia que 
generalitzava abusivament el model jurídic i polí-
tic atenès, s’han incorporat qüestions de gènere, 
V·KD�UHYDORULW]DW�OD�LPSRUWjQFLD�GHO�PDWHULDOLVPH�L�
O·HVFHSWLFLVPH� L�� HQ�GHÀQLWLYD��DYXL� FRQHL[HP�XQD�
*UqFLD�PROW�PpV�FRPSOH[D� L�GLYHUVD��)LOzVRIV�TXH�
ÀQV� ID�EHQ�SRF� HUHQ�non sancti �DWRPLVWHV�� VRÀV-
WHV��VRFUjWLFV��HVFqSWLFV�� LQWHUHVVHQ�FDGD�FRS�PpV�
L� VHPEOD� TXH� RIHUHL[HQ� UHVSRVWHV�SURX�DGLHQWV� DO�
PRPHQW� KLVWzULF� DFWXDO�� 3DUDIUDVHMDQW� 0DU[�� ©WRW�
DOOz� TXH� HUD� VzOLG� V·HVYDHL[� HQ� O·DLUHª� L� QLQJ~� SRW�
GHIHQVDU� VHULRVDPHQW� TXH� OD� ÀORVRÀD� JUHJD� VLJXL�
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 
*LXVHSSH�=XFFDQWH��������������5DIIDHOH�7URMDQR�
������������L�0LFKHOH�/RVDFFR�������������QR�VyQ�
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QRPpV�WH[WRV�G·DUTXHRORJLD�FXOWXUDO��(VFULWV�HQWUH�
els darrers anys del segle xix i la primera postguer-
ra del xx, documenten un esforç de lectura mate-
rialista i hedonista de la tradició grega que ve de 
OOXQ\�L�TXH�HOV�GDUUHUV�DQ\V�V·HVWj�UHFXSHUDQW��$PE�
el que avui se sap sobre el pensament grec antic, 
comencem a entendre que la lectura tradicional 
TXH�VLWXDYD�DO�FHQWUH�GH�OD�ÀORVRÀD�JUHJD�OD�WUtDGD�
6zFUDWHV�3ODWy�$ULVWzWLO� H[SUHVVD� XQD� RSFLy� PpV�
TXH�GLVFXWLEOH��&RUUHVSRQ�D�XQD�FRVPRYLVLy�EjVL-
FDPHQW�FULVWLDQD��R�VL�HV�YRO��PRQRWHLVWD��SHUz�QR�
diu gaire cosa sobre la diversitat i l’originalitat del 
pensament antic.

6L�DOJXQD�FRVD�VHPEOD�FODUD�DPE�DUJXPHQWV�À-
OROzJLFV�D�OD�Pj��pV�TXH�HOV�VRFUjWLFV�PHQRUV�PDL�
van ser menors i que els problemes plantejats per 
'HPzFULW� L� OD� VRItVWLFD� YDQ� UHVXOWDU� PROW� VLJQLÀ-
catius al llarg dels segles iv i iii.� (OV� VRÀVWHV�� HOV�
cirenaics, els cínics, els estoics i Epicur, no van 
aprendre gaire cosa de Plató —i menys encara del 
platonisme acadèmic posterior— sinó que recollien 
OHV�WHVLV�G·+HUjFOLW�L�'HPzFULW��/·DUJXPHQWDFLy�SR-
VLWLYD� VREUH� OD� GHPRFUjFLD�� O·DXWRQRPLD�PRUDO�� HO�
PqWRGH�FLHQWtÀF��OD�OOLEHUWDW�GH�SHQVDPHQW��HWF��³
els grans temes de la modernitat— no es troben 
SULPjULDPHQW�HQ�3ODWy��QL�WDQ�VROV�HQ�$ULVWzWLO��VLQy�
que es van elaborar conceptualment en la línia que 
YD�GHOV�VRÀVWHV�DOV�FtQLFV��,�HO�FRQFHSWH�PRGHUQ�GH�
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 
PHWRGROzJLTXHV� TXH� DUUHOHQ� HQ� 1LHW]VFKH� L� 0DU[�
SHU� DUULEDU� D� OD� SRVWPRGHUQLWDW�� 3HU� DL[z�PDWHL[�
té tot el sentit recuperar autors com Zuccante que 
IRX��SHU�H[HPSOH��HO�SULPHU�HUXGLW�D�HQWHQGUH�OD�À-
ORVRÀD�JUHJD�QR�FRP�D�VXFFHVVLy�GH�GRFWULQHV��VLQy�
com a «forma de vida», en una formulació que avui 
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pV� G·~V� FRP~�� (QWUH� OD� GqFDGD� GHO� ����� L� OD� GHO�
����� KDQ� VXFFHwW� DOJXQHV� FRVHV�PROW� VLJQLÀFDWL-
ves en el món acadèmic internacional pel que fa 
a l’estudi del pensament grec. Seguint Nietzsche i 
O·~OWLP�)RXFDXOW�V·KD�VLWXDW�DO�FHQWUH�GHO�GHEDW�JUHF�
OD� WUDGLFLy�GH� OD� VRItVWLFD��'HPzFULW�� HOV� VRFUjWLFV�
menors, els epicuris i la revolta cínica. La lectura 
dels fragments dels cirenaics que Onfray va pro-
posar el 2002 a L’invention du plaisir, per posar 
XQ�H[HPSOH��L�TXH�SUHVHQWDYD�HO�PRYLPHQW�FLUHQDLF�
FRP� ©XQD� PjTXLQD� GH� JXHUUD� DQWLSODWzQLFDª�� KD�
WLQJXW�XQHV�FRQVHT�qQFLHV�PROW�VLJQLÀFDWLYHV�SHU-
TXq�SHUPHW�VLWXDU�DPE�SURX�FODUHGDW�HO�QDL[HPHQW�
de l’autonomia moral.

2QIUD\�QR�pV�QL�GH�ERQ�WURV�O·~QLF�D�DVVHQ\DODU�
TXH�HVWHP�YLYLQW�XQ�DXWqQWLF�FDQYL�GH�PDU[D�HQ�OD�
FRPSUHQVLy�GHO�OOHJDW�ÀORVzÀF�JUHF��$UUHX�OD�KLVWR-
ULRJUDÀD�ÀORVzÀFD�JUHJD�HVWj�HQ� UHYLVLy�GHV�GH� OD�
publicació l’any 1991 de les Socratis et Socratico-
rum Reliquiae, en quatre volums a cura de l’aca-
dèmic i polític comunista Gabriele Giannantoni 
�������������1R�V·LQVLVWLUj�SURX�HQ�OD�LPSRUWjQFLD�
G·DTXHVW� UHFXOO�� TXH� DPE� ������ SODQHV� GH� WH[WRV�
ÀQV�DOHVKRUHV�FRQVLGHUDWV�©PHQRUVª��HQ�TXDWUH�YR-
OXPV��YD�SRVDU�D�O·DEDVW�HOV�WHVWLPRQLV�GH�GRW]HQHV�
d’autors antics i que ens han permès reconstruir 
DPE� PROWD� PpV� FRPSOH[LWDW� HO� SHQVDPHQW� JUHF��
&DOGULD� HVPHQWDU�� HQFDUD�� DOWUHV� ÀWHV�� /D� UHYDOR-
rització del cinisme a partir de la publicació de la 
Crítica de la raó cínica�GH�3HWHU�6ORWHUGLMN� ��������
OD� SXEOLFDFLy� HQ� IUDQFqV� GHOV� WH[WRV� GH� 'LzJHQHV�
G·(QRDQGD��������L�O·HGLFLy�LWDOLDQD�GHOV�IUDJPHQWV�
i testimonis de Demòcrit recollits per Salomon Lu-
ria (a cura de G. Reale, D. Fusaro, S. Maltseva, G. 
*LUJHQWL�L�$��.ULYXVKLQD��������VyQ�HLQHV�KLVWRULR-
JUjÀTXHV�GH�SULPHU�QLYHOO��

Certament encara queda qui vol ignorar els can-
YLV�KLVWRULRJUjÀFV�GHOV�GDUUHUV�DQ\V��+L�KD�ÀQV�L�WRW�
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TXL�FUHX�TXH�HOV�WH[WRV�JUHFV�HV�SRGHQ�OOHJLU�GLUHFWD-
PHQW��SUHVFLQGLQW�GHO�VHX�FRQWH[W��3HUz�HQ�O·HVWXGL�
GH�OD�ÀORVRÀD�DQWLJD��L�HQ�OD�KLVWzULD�GH�OD�ÀORVRÀD�
HQ�JHQHUDO��TXL�QR�FRQVXOWD�ELEOLRJUDÀD�VHFXQGjULD�
es condemna ell tot sol a cometre seriosos errors 
primaris. L’intent d’evitar lectures no-platòniques 
GH� OD� ÀORVRÀD� DQWLJD� YH� GH�PROW� OOXQ\�� (O� FDWROL-
FLVPH�VHPSUH�KD�FRQVLGHUDW�TXH�5RPD�pV� O·~QLFD�
hereva legítima d’Atenes i Jerusalem i, en conse-
qüència, 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 christia-
nus i una mica més tard, al segle iv��HV�YD�IDOVLÀ-
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 
GHOV�VRÀVWHV��GHOV�VRFUjWLFV�R�GHOV�FtQLFV�SHU�PLUDU�
Grècia d’una altra manera ha demanat una feina 
d’erudició ingent. Durant segles tan sols el testi-
moni 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, Cervan-
tes, Shakespeare, Voltaire i Diderot deriven direc-
tament del Laerci. 

A Catalunya, romanticisme i catolicisme han 
col·laborat durant molts anys en una operació in-
teressada d’emmascarament dels aspectes més 
UDGLFDOV� GH� OD� ItVLFD� JUHJD� �DWRPLVPH�� L� GH� O·qWLFD�
�KHGRQLVPH��VHQVXDOLVPH���TXH�GHV�GHO�SXQW�GH�YLV-
WD�KLVWRULRJUjÀF�UHVXOWD�HVSHFLDOPHQW�JUHX��/D�QRV-
tra «visió de Grècia», com a catalans, ha estat molt 
condicionada pel romanticisme, el noucentisme i el 
WUDGLFLRQDOLVPH�FDWzOLF�L�DL[z�KD�IHW�TXH�FLUFXOLQ�DO-
gunes traduccions clarament anacròniques, espe-
cialment dels Diàlegs de Plató, que convindria anar 
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substituint per pura caritat. Amb tot, aquesta no 
pV�XQD�VLWXDFLy�TXH�V·KDJL�SURGXwW�H[FOXVLYDPHQW�D�
casa nostra. Des que el 1879, amb l’encíclica Aeter-
ni Patris�GH�/OHy�;,,,��HV�YD�GHFLGLU�TXH�O·HVFROjVWLFD�
�QR� OD�PHGLHYDO�� VLQy� OD� EDUURFD��� HVGHYLQJXpV� OD�
ÀORVRÀD�RÀFLDO�GHO�FDWROLFLVPH��HOV�HVIRUoRV�HFOHVL-
jVWLFV�SHU�RFXOWDU�HO�SDSHU�GHO�PDWHULDOLVPH�DQWLF�
han estat ingents una mica a tot arreu. 

(OV� WH[WRV� TXH� HV� UHFXOOHQ� HQ� DTXHVW� OOLEUH�
són testimonis de l’interès que els utilitaristes 
L� HOV� QHRNDQWLDQV� YD� WHQLU�� HVSHFLDOPHQW� D� ,WjOLD�
D� ÀQDOV� GHO� xix i a principis del xx, per posar en 
qüestió, des d’una perspectiva erudita, la imatge 
HQVXFUDGD� L� LGHDOLVWD� GHO� PyQ� ÀORVzÀF� JUHF�� (OV�
seriosos intents del positivisme, l’utilitarisme i el 
QHRNDQWLVPH�LWDOLj�MD�D�LQLFLV�GHO�VHJOH�SDVVDW�SHU�
HQWHQGUH�HO�SHQVDPHQW�JUHF�PpV�HQOOj�GH�6zFUDWHV�
L�3ODWy�V·KDQ�GH�VLWXDU�D�OD�OOXP�GHOV�~OWLPV�WUHEDOOV�
KLVWRULRJUjÀFV�TXH�KDQ�DQDW�FRQÀUPDQW�OHV�VHYHV�
hipòtesis. Zuccante�� SURIHVVRU� D� 0LOj�� IRX� XQ�
XWLOLWDULVWD��DXWRU�GH�WH[WRV�GLYXOJDWLXV�FRP�Origine 
della morale utilitaria dello Stuart Mill���0LOj��������
i La dottrina della coscienza morale nello Spencer, 
�7RUt����������HG���������/L� LQWHUHVVDYHQ�$ULVWzWLO�
L�HOV�FtQLFV��VREUH�HOV�TXL�SXEOLFj�HO�EUHX�Filòsofs 
cínics�HGLWDW�WDPEp�HQ�FDWDOj�SHU�(GLFLRQV�(QRDQGD�
��������3HUz��VREUHWRW��OD�VHYD�OHFWXUD�SRVLWLYLVWD�GH�
Sòcrates, a Socrate: fonti, ambiente, vita, dottrina, 
�7RUt��������OL�YD�SURYRFDU�WRWD�PHQD�GH�SUREOHPHV�
SHUTXq�GH�IHW��PRVWUj�TXH�HOV�KHUHXV�PpV�FODUV�GHO�
socratisme no eren ni podien ser els platònics, sinó 
els escèptics.

(O� QHRNDQWLj� 5DIIDHOH� 7URMDQR�� SURIHVVRU� GX-
UDQW�DQ\V�D�GLYHUVRV�OLFHXV�GH�1jSROV��WDPEp�HV�YD�
FRPSOLFDU� VHULRVDPHQW� OD� YLGD� DPE� WH[WRV� G·DUUHO�
empirista que criticaven l’humanisme abstracte, i 
reivindicant el sensualisme i l’humanisme concret. 
)LQDOPHQW��0LFKHOH�/RVDFFR��WDPEp�QDSROLWj��HVWX-
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diós de la dialèctica, del pensament pessimista, de 
Leopardi i de Pascal, va tenir importants polèmi-
TXHV�DPE�*LRYDQQL�*HQWLOH��HO�ÀOzVRI�QHRKHJHOLj�L�
coautor amb Mussolini, de La doctrina del feixisme 
��������1R�HVWj�GH�PpV�FRQVLJQDU�TXH�/RVDFFR��GR-
cent a la universitat de Pisa des de 1915, va patir 
una autèntica persecució acadèmica i no va poder 
FRQVROLGDU� OD� VHYD�SODoD�ÀQV�HO�������GHVSUpV�GH�
perdre diverses oposicions de forma escandalosa. 
Li va tocar combatre el que anomenava formalis-
me pedantesc�DPE�TXq�HO�IHL[LVPH�HQFDUDYD�HO�PyQ�
FOjVVLF�L�KR�IpX�DPE�XQD�JUDQ�URWXQGLWDW��(Q�GHÀ-
QLWLYD��HO� OHFWRU�KD�GH�VDEHU�TXH�HOV�WH[WRV�TXH�Wp�
ara a la seva disposició han fet durant anys molta 
pudor de sofre i potser encara en fan. 

/D�OHFWXUD�QR�SODWzQLFD�GH�OD�ÀORVRÀD�JUHJD�V·KD�
EDVDW�HQ�OD�UHFXSHUDFLy�GHOV�FRQFHSWHV�GH�©ÀORVRÀD�
FRP�D�IRUPD�GH�YLGDª�L�GH�©FXUD�GH�VL�PDWHL[ª��3HUz�
DVVXPLU�TXH�SHU�DOV�JUHFV�OD�ÀORVRÀD�HUD�XQ�DUW�GH�
viure o un saber-viure (i no un ascètic viure-per-al-
VDEHU��VLJQLÀFD�XQD�UHYROXFLy�FRQFHSWXDO�GH�FRQVH-
qüències encara insospitades, perquè obre Grècia 
al pluralisme metodològic propi de la modernitat. 
Davant l’imperialisme del Logos que trobem en Pla-
Wy�L�$ULVWzWLO��OD�UHKDELOLWDFLy�GH�VRÀVWHV��FLUHQDLFV�L�
atomismes representava una aposta per la subjec-
WLYLWDW�PRGHUQD��/D�WHVL�GH�OD�ÀORVRÀD�FRP�D�IRUPD�
de vida, rehabilitada per Pierre Hadot i Foucault, 
ha permès vincular l’esperit grec a autors decisius 
en la modernitat (Montaigne, Spinoza, Nietzsche, 
7KRUHDX�����TXH��FRP�HOV�PDWHULDOLVWHV�L�VHQVXDOLV-
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 doc-
trina és com una vida viscuda». Entendre que el 
discurs teòric no pot ser separat de la tria d’un mo-
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GHO�GH�ERQD�YLGD�KD�VLJQLÀFDW�XQ�FDQYL�LPSRUWDQW�
en la manera postmoderna de pensar Grècia. Un 
FRP~�GHQRPLQDGRU�GHOV�DXWRUV�TXH�V·HVWXGLHQ�HQ�
DTXHVW�OOLEUH�pV�TXH�SHU�D�HOOV��OD�FXUD�G·XQ�PDWHL[�
QR�FRQVLVWLD� WDQ�VROV�HQ�XQ�H[DPHQ� LQWURVSHFWLX��
sinó que és un requisit previ a la vida col·lectiva. 
/OHJLQW�*UqFLD�D�WUDYpV�GHO�SHQVDPHQW�VRÀVWD��FLUH-
naic o atomista la vida, el cos, el plaer i les sensaci-
ons es reavaluen i l’ideal ascètic perd consistència. 
L’atzar triomfa sobre la necessitat (o més ben dit la 
QHFHVVLWDW�DSDUHL[�FRP�XQD�IRUPD�G·DW]DU��

Aristip, que Zuccante anomena «virtuós de l’art 
GH� YLXUHª�� KDXULD� HVWDW� TXL� SULPHU� SODQWj� FDUD� DO�
SODWRQLVPH�DÀUPDQW�TXH�©+L�KD��HQWUH�HOV�KRPHV��
noms comuns, no sensacions comunes», com ten-
GHL[�D� IHU� OD� WUDGLFLy� LGHDOLVWD�TXH�FRQVLGHUD� UHD-
litats el que tan sols són paraules. Ser amo d’un 
PDWHL[� �L�QR�WDQ�VROV� ©FRQqL[HU�VHª��VHULD�XQ�DOWUH�
FRP~�GHQRPLQDGRU�GH�OD�WUDGLFLy�QR�SODWzQLFD�TXH�
V·HVWDEOHL[�DPE�'HPzFULW��$ULVWLS�L�3URWjJRUDV��+H-
UjFOLW��D�O·HVWLO�GH�O·HPSLULVPH��DSRUWD�D�OD�WUDGLFLy�
no-platònica la consciència que «el saber indirecte i 
adquirit no val res davant de la investigació original 
i independent, que es posa en contacte immediat 
DPE� HO� YHUWDGHUª� �/RVDFFR��� ,� HQFDUD� XQD� T�HVWLy�
HVSHFLDOPHQW�VLJQLÀFDWLYD�HQ� OD� WUDGLFLy�QR�SODWz-
QLFD��GHULYDGD�HQ�DTXHVW�FDV�GH�3URWjJRUDV��pV� OD�
conversió de l’ètica en una psicologia moral, més 
HQOOj�GH�OD�WHRULW]DFLy�DEVWUDFWD�GH�OHV�YLUWXWV�PR-
UDOV��8QD�OHFWXUD�DWHQWD�GHOV�WH[WRV�TXH�V·DSOHJXHQ�
en aquesta antologia ajuda a entendre que Grècia 
pot ser analitzada de moltes maneres i que, en els 
temps que vivim, potser les tradicions hel·lèniques 
TXH�QR�HV�YDQ�UHFRQqL[HU�HQ�HO�PLUDOO�GH�O·$FDGqPLD�
VyQ�OHV�TXH�PLOORU�HQV�H[SOLTXHQ�HO�PyQ�G·DYXL�L�HO�
seu logos�GLQjPLF��WDQ�SRF�SODWzQLF�

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 reg-
na aquest EURW�ÁRUHQW d’una estirp gloriosa,1 Cirene 
dels àgils corcers,2 dels carros esplèndids,3 funda-
da per Batos en la Líbia fecunda,4 en el si brillant5 
de dos lloms muntanyosos, la divina ciutat de Ci-
rene d’auri tron,� la feliç Cirene.7 I en una altra no 
PHQ\V�IDPRVD�WDPEp�FRQVDJUDGD�DO�PDWHL[�UHL�YHQ-
cedor i cantada pels carrers de Cirene, en presèn-
cia 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�L�HO�FDUUHU�PpV�JUDQ��;LURWD��di-
recte, ben empedrat, ressonant del trepitjar dels ca-
valls,10 i canta les tombes dels seus reis, els avant-
SDVVDWV�GH�O·KHURL�G·DYXL��/D�JUDQ�YLUWXW��H[FODPD�HO�
poeta, regada de moltes rosades sota l’onada dels 

1 Pítica iv��Y��������
2 … ȱǟʐǚǚǙǟ�ƵǟǛʊǗǋǜ, v. 2.
3 … ȱǟʊǛǋǖǞǙǗ�ƻʒǕǓǗ, v. 7.
4 … ƵǋǛǚǙǠʒǛǙǟ�ƯǓǌʐǋǜ��Y����
5 … ȱǗ�ȡǛǍʊǏǗǞǓ�ǖǋǝǞ̃, v. 8.
� … ȥǝǞǟ�ǡǛǟǝǙǒǛʒǗǙǟ�ǒǏ˩ǙǗ�ƵǟǛʊǗǋǜ��Y����������
7 … Ǟˌǜ�ǏɩǎǋʐǖǙǗǙǜ�ȡǖǠʏ�ƵǟǛʊǗǋǜ��Y����������
8 Pítica v, … ǍǕǟǔʓǗ�ȡǖǠʐ�ǔˌǚǙǗ�ȩǠǛǙǎʐǞǋǜ, v. 24.
9 … ȥǕǝǏǋ�ǖǏʐǐǙǗǋ�ǒǏ̅Ǘ, v. 89.
10 ǏɩǒʔǞǙǖǙǗ ̰�ǚǏǎǓʊǎǋ�̰�ɎǚǚʒǔǛǙǞǙǗ, v. 90-92.
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cants, senten sota terra els sacres reis, i en gaudei-
[HQ�FRP�GH�JOzULD�TXH�SHUWDQ\�DOKRUD�D�HOOV�L�DO�ÀOO�1

,�D�OD�FHOHEUDFLy�VROHPQH�GHO�SRHWD�V·KL�DIHJHL[�OD�
serena narració de l’historiador.

+HUzGRW�QDUUD�D�EDVWDPHQW�HO�QDL[HPHQW�GH�&L-
rene per ordre de l’oracle de Delfos a Batos, que 
en fou el primer rei, en la Líbia nodrissa d’ovelles, 
ǖǑǕǙǞǛʒǠǙǗ��Batos i els seus, de l’illa de Thera emi-
grant 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 cos-
tat. En aquesta terra visqueren sis anys; el setè, 
persuadint-los els libis que els conduirien a un lloc 
PLOORU�� FRQVHQWLUHQ� GHL[DU�OD�� ,� G·DTXt� HOV� FRQGX-
ïren els Libis, impulsant-los cap a l’occident a la 
més bella terra del món,�ǞʑǗ�ǔʊǕǕǓǝǞǙǗ�Ǟ̅Ǘ�ǡ̅ǛǣǗƠ�però 
per tal que els grecs en la travessia no la veiessin, 
copsant-ne de dia la bellesa, els conduïren de nit. 
,� DTXHVWD� WHUUD� HV� GLX� ÌUDVD�� ,� KDYHQW�ORV� SRUWDW�
a una font sacra, segons és famós, a Apol·lo, ȱǚʏ�
ǡǛʎǗǑǗ�ǕǏǍǙǖʌǗǑǗ�ǏɓǗǋǓ�ȩǚʒǕǕǣǗǙǜ, digueren: oh! grecs, 
D�YRVDOWUHV�XV�VHUj�FzPRGH�YLXUH�DTXt��MD�TXH�DO�FHO�
hi ha un forat».2

Després Heròdot narra els avatars de Cirene i 
GHOV� VHXV� UHLV�� HO� FUHL[HPHQW� GHO� VHX� GRPLQL�� OHV�
lluites amb els indígenes, amb Egipte, amb els per-
ses, les discòrdies internes i les revoltes, i descriu 
la prodigiosa fertilitat de la contrada. «La regió ci-
renaica 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 v. 97-103.
2 HEròdot iv, 157-158.
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HV�PHQMD�DPE�HOV�IUXLWV�TXH�VyQ�SULPHUV��DSDUHL[HQ�
HOV�~OWLPV��,�DL[t��GXUDQW�YXLW�PHVRV�OD�FROOLWD�GHOV�
fruits ocupa els cirenaics.»1

I Estrabó celebra igualment la virtut de la ter-
ra, font de la seva prosperitat i de la seva gran-
desa, ȽǟǘʎǒǑ� ǎʋ� ǎǓʉ� ǞʍǗ� ȡǛǏǞ˛Ǘ� ǡ̅Ǜǋǜ� anomena les 
ciutats principals, Apol·lònia, Barca, Tauquira, 
Berenice, n’assenyala els homes més distingits que 
saberen defensar-ne la llibertat admirablement i 
UHVLVWLU�IRUWDPHQW�HOV�EjUEDUV�TXH�KDELWDYHQ�PpV�D�
l’interior; dona els noms d’aquells que la il·lustraren 
HQ�OD�ÀORVRÀD��HQ�OD�OLWHUDWXUD��HQ�OD�FLqQFLD��$ULVWLS�
metrodidacta�L�$QtFHULV��ÀOzVRIV��&DOòOtPDF��SRHWD�L�
JUDPjWLF�� OD� IDPtOLD�GHO�TXDO�HV� UHmuntava a Ba-
tos; 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 
HQ�HOV�UHFRUGV�DQWLFV��L�TXH�HQFDUD�DYXL�RIHUHL[�DO�
viatger que en visiti les ruïnes un quadre encisa-
dor: les verdes carenes, els barrancs profunds on 
FUHL[HQ�OHV�JLQHVWHV��OHV�PXUWHV��HOV�OORUHUV�G·$SRO�
OR��L�PpV�DYDOO�HO�PDU�JODXF�LQÀQLW��G·RQ�YLQJXHUHQ�
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 con-
serva encara l’aparença d’haver estat entre els més 
conspicus», escriu Della Cella en les memòries del 
VHX�YLDWJH�GHO������� ©1R�VROV�HVWj� WRW� WDOODW�HQ� OD�
URFD�YLYD��VLQy�TXH�SHOV�GRV�FRVWDWV�HVWj�ÁDQTXHMDW�
SHU�XQD�OODUJD�ÀOHUD�GH�WRPEHV�TXDGUDGHV�GH�SURS�
de deu peus d’altura, també aquestes d’una sola 
SHoD��H[FDYDGHV�HQ�OD�URFD��(QWUH�DTXHVWHV�Q·KL�KD�
algunes de més grandioses, totes construïdes amb 

1 HEròdot iv, 194. Per a la història de Cirene, completa, ve-
geu iv, 154 i seg.

2 Estrabó xvii, iii, 837c.
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pedres tallades, acabades al sostre, i potser en la 
mesura que els embats del temps permeten conèi-
[HU��FRURQDGHV�SHU�HVWjWXHV�ª1

6REUH�DTXHVWD�WHUUD�RQHMD�DUD�OD�EDQGHUD�G·,Wj-
OLD�� FRP� HQ� XQ� WHPSV� V·KL� DÀUPj� HO� GRPLQL� GH�
Roma; i poden les grans tradicions de la civilitza-
FLy�JUHFRURPDQD�UHÁRULU�L�UHVFDWDU�KL�OODUJV�VHJOHV�
d’abandó i esclavitud.

0HQWUHVWDQW�� pV� EHQHÀFLyV� UHIUHVFDU� OD�PHPz-
ria d’una escola que hi fou famosa, una escola de 
ÀOzVRIV��DQRPHQDWV�MXVWDPHQW�SHU�OOXU�SjWULD�FLUH-
naics. Estrabó els anomena primer entre els homes 
il·lustres de la contrada; i en veritat, en la història 
GHO�SHQVDPHQW�KXPj�KDQ�GHL[DW�WUDFHV�LQHVERUUD-
bles.

II

Aristip és el fundador d’aquesta escola.
De la nativa Cirene, atret pel miratge de la mare 

SjWULD�� VRMRUQD�PROW� WHPSV� D� *UqFLD�� 8Q� GLD� DV-
VLVWHL[� DOV� MRFV� ROtPSLFV�� SRWVHU� D� XQD� G·DTXHOOHV�
carreres amb carros en les quals eren famosos els 
cavalls de la seva ciutat amb els que ja havia gua-
nyat la palma un dels seus reis, l’Arcesilau can-
tat per Píndar: aquí es troba amb Isòmac, amic de 
Sòcrates, que li parla del mestre i de la seva doc-
trina; i el jove que se sent intrigat per ella, es tras-
llada de seguida a Atenes i entra en el cercle dels 
VRFUjWLFV�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 oc-

cidentali dell’Egitto.
2 plutarc, De curiosit., 2. També segons diògEnEs laErci ii, 8, 

����$ULVWLS�KDXULD�YLVLWDW�DWHQHV�DWUHW�SHU�OD�IDPD�GH�6zFUDWHV��
ǔǋǞʊ�ǔǕʌǙǜ�ƽǣǔǛʊǞǙǟǜ.

3 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».
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sincera admiració el lliguen al mestre; sobretot el 
FROSHL[� OD� VHYD� PRUW�� SUHJXQWDW� FRP� KDYLD� PRUW�
respon: «com hauria volgut morir jo»;1 i tot el de bo 
TXH�HV�SRW�GLU�VREUH�HOO�L�VREUH�DOWUHV�KR�DWULEXHL[�
a Sòcrates,2 i un dia que Plató sortí amb una fat-
[HQGHULD��OL�REVHUYj�VHFDPHQW�©UHV�GH�VHPEODQW�QR�
hauria dit el nostre amic Sòcrates».3

També en algunes converses entre ell i Sòcrates, 
TXH�;HQRIRQW�UHIHUHL[��FHUWDPHQW��DPE�jQLP�QR�EH-
nèvol envers Aristip,4 les relacions entre els dos 
DSDUHL[HQ�HQ�HO� IRQV�EHQ�FRUGLDOV��PDOJUDW�TXH�HO�
GHL[HEOH�HV�FRPSRUWL�DPE�PROWD�LQGHSHQGqQFLD�GH�
pensament i de paraula i s’hi mostrin certes ganes 
HVWUDQ\HV�G·DWUDSDU�HO�PHVWUH� HQ� OHV�PDWHL[HV�GL-
ÀFXOWDWV�HQ�OHV�TXDOV�HOO�UHHL[LD�D�DWUDSDU�HOV�VHXV�
interlocutors. Sòcrates havia fet escola, es veu! I no 
només Sòcrates.

$ULVWLS�WDPEp�KDYLD�HVFROWDW�HOV�VRÀVWHV��L�VL�HOO�
PDWHL[�QR�HUD�VRÀVWD��Q·KDYLD�DSUqV� O·DUW��(QFDUD�
que en puguin mancar indicis al respecte, no es 
SRGULD�GXEWDU�TXH�XQD�FLXWDW�WDQ�ULFD�L�ÁRUHQW�FRP�
HUD�OODYRUV�&LUHQH�KDJXpV�HVWDW�YLVLWDGD�SHOV�VRÀV-
tes, aquests viatjants venedors de cultura, i que ell 
HOV�KDJXpV�FRQHJXW�MXVWDPHQW�D�OD�VHYD�SjWULD��eV�
cert, de totes maneres, que Teodor de Cirene, ma-
WHPjWLF� LOòOXVWUH�G·DTXHOO� WHPSV��HUD�DPLF�GH�3UR-
WjJRUDV�5� L�PROWHV�LGHHV�GH�3URWjJRUDV�GHVSUpV�OHV�
trobem en Aristip.

3HU�DOWUD�EDQGD��¢FRP�SRGUtHP�H[SOLFDU�HO�VHX�
GHVLJ�SHU�FRQqL[HU�6zFUDWHV�L�HO�VHX�IHUYRU��VL�OD�À-
ORVRÀD�L�OD�FXOWXUD�IRVVLQ�HVWUDQ\HV�DO�VHX�HVSHULW�L�
QR�KDJXpV�WLQJXW�HQ�OD�FLXWDW�QDWDO�KjELWV�G·HVWXGL�
L� GH� SHQVDPHQW"� 3HU� WDQW�� QR� HQV�KHP�GH�PHUD-

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


