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Tu regere imperio populos, Romance, memento

(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem,

parcere subiectis et debellare superbos.

Virgili, Eneida VI 851-853.

1. Els mariners i els caminants tenen costum de fer vots pels seus projectes;

practica que ja algun poeta ha parodiat, tot dient que os'ofrenava una victi-

ma amb banyes d'or».' Nosaltres tambe, ciutadans, en iniciar el cami i la

travessa que ens han conduit fins aquf, ferem el vot de dedicar publicament a

la ciutat una oracio no mancada d'inspiracio ni de cura ni d'art. 2. Pero no

era possible d'oferir un discurs proporcionat a la ciutat, sino que calla real-

ment fer encara un segon vot. Per tant, si potser es actitud propia d'algu mes

vanit6s sentir-se capac de pronunciar un discurs igualable a la majestat d'una

ciutat tal, el que es nosaltres, certament, prometerem parlar nomes d'acord

amb les nostres possibilitats, quan altres oradors parangonen llurs innates

capacitats fins 1 tot amb les dels deus. 3. Vosaltres, pero, homes que habiteu

aquesta gran ciutat, si sospiteu que no traeixo el vot fet, doneu suport a la

meva audacia, perque despres dels elogis initials, puguem dir, tot seguit, que

hem trobat uns homes de condici6 tal, que a l'acte proporcionen a qualsevol

orador,
«adhuc si abans era inepte per als dons de les Muses>>

-com diu Euripides'-, l'escaienca i 1'habilitat per a poder parlar adhuc per

da nunt dels seus dots habituals. 4. Tots celebren i celebraran la vostra

ciutat, i 1'enxiqueixen mes que si callessin, tant que llur silenci no la faria mes

gran ni mes petita del que es en realitat, sino que mantindria una opini6

inalterada, pero els discursos fan el contrari del que es proposen. Car, malgrat

1. Cfr. CAF III, p. 546 n. 784 K.
2. Cfr. fr. 663 NAuu .'
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les paraules de lloanca, no assenyalen exactament quin es el motiu d'admira-
c16, ans, com si un pintor, tot intentant de representar amb el seu art un cos
bell i admirable, fracasses a la fi, tothom preferiria o que no l'hagues dibui-
xat, sing que hagues permes de contemplar-lo al natural, o que no els hagues
ofert una vil imitacio, d'aquesta mateixa manera, tree jo, tambe s'esdeve
amb la vostra ciutat. 5. Els discursos obliden la majoria de les sever merave-
Iles i em sembla que fan com si algu, desitj6s de manifestar una gran admira-
ci6 davant la magnitud d'un exercit -com ara el de Xerxes-, digues mes
tard que ha vist deu o vint mil infants, i la mateixa quantitat de genets, amb
la qual coca no hauria esmentat en la seva lloan4a ni tan sols una minima part
de la totalitat de l'exercir.
6. La primera ciutat, doncs, que be ha posat a prova la incapacitat de
l'oratbria per a reeixir plenament en els seus objectius, es aquesta, ja que no
nomes es impossible parlar-ne amb dignitat, sing tambe contemplar-la com
cal. En realitat, ha d'esser un Argos omnivident, o mes aviat, un deu omnivi-
dent, qui vulgui abastar-la en el seu conjunt e-Qui, despres de veure rants
turons ocupats, tantes contrades del pla urbanitzades, o tan gran extensi6 de
terra sota el nom d'una unica ciutat, podria mes tard evocar-ho tot amb
fidelitat?; des de quina talaia:' 7. Justament allo que Homer diu de la neu,

que un cop escampada,
«amaga els alts cims de les muntanyes, elevats promontoris, planes

cobertes d'herbei, els rics treballs de ma d'home, i adhuc s'escampa

damunt el mar grin, els ports i les ribes»,`

aix6 es tambe aplicable a aquesta ciutat: amaga els cims de les muntanyes,

amaga la terra de la planura i arriba fins i tot al mar, on esdeve empori comu

de tots els homes i administradora comuna de tots els productes de la terra.

El hoc d'ella quc algu habiti, sigui on sigui, no es obstacle per a estar

igualment en el centre. 8. D'altra banda, la seva extensi6 no es considerable

tan sols quint a la superficie, ans, en realitat, i mes enlla del simil, cap amunt

arriba a un nivcii ran enlairat que no es possible comparar la seva alcaria a
una capa de neu, sine mes aviat als cims mareixos. Com un home que

avantatja molt els altres en talla i en forca, no se sent satisfet, Si no els aixeca i

els duu a sobre, de la mateixa manera tambe aquesta ciutat, colonitzadora de

tan gran quantitat de terra, no se sent satisfeta amb la seva extensi6, ans

pujant-se a 1'esquena altres ciutats de semblant magnitud, les porta unes

damunt les altres. Aixi, doncs, to com a epbnim el seu propi nom, i cap altra

cosa que « forcan es el que la defineix. De manera que, Si hom volgues

donar-la a coneixer amb rota exactitud i posar a una mateixa altura sobre la

terra les ciutats que ara ocupen indrets enlairats, col.locant-les Puna al costar

de 1'altra, omplirien, crec jo, rota la superficie d'Italia i una unica ciutat

s'estendria sense falla fins al mar Jonic. 9. De fet, aquesta ciutat re una

immensitat tal, que jo ara no podria assenyalar-la amb precisio, sin() que els

3. U. XII 282-4.
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propis ulls son millors testimonis ja clue no es possible dir d'ella, com de les
altres: aqui s'al4a. Ni tampoc les paraules que hom ha dit de la ciutat dels
atenesos i de la dels lacedemonis, en afirmar, d'una, que la seva grandaria
semblaria doble del seu poder, i de l'altra, que molt inferior a la seva
potencia semblaria la seva dimensio -i amb aixo no vull blasmar el model
emprat-, no serien aplicables al nostre cas, puix que ningu no podria dir
d'aquesta ciutat, gran en tot, que no s'hagi procurat una forca paral•lela a tan
gran magnitud. Qui contempla l'imperi en rota la seva vastitud, admira la
ciutat, bo i considerant que una minima part governa tota la terra; pero,
quan hom mira la ciutat nomes i els sous limits, no s'estranya si tot el mon
habitat es dirigit per ella. 10. Justament allo que algun escriptor' deia de
1'Asia, que un unit home governava una extensio de terra tan gran com la
que el sol travessa -afirmacio inexacta, si hom no exclou Iota la Llbia i
Europa dels limits que marquen l'eixida i l'ocas del sol-, aixo es el que ara
s'ha esdevingut realitat, ja que els vostres dominis coincideixen amb la tra-
jectoria del sol, i el sol travessa els vostres dominis. No son els espadats
maritims de les Quelidanees ni els de les Cianees les Cites del vostre imperi,s
ni la distancia d'una jornada a cavall a les votes del mar, ni exerciu la vostra
sobirania dins d'uns limits fixats, ni ds una altra persona la que dictamina
fins on podeu governar; ans el mar, com una mena de cenyidor, s'esten
enmig del mon habitat, es a dir, de la vostra hegemonia. 11. Al seu entorn
els continents s'allargassen, tan grans com son," oferint-vos sempre quelcom
d'ells mateixos. D'arreu de la terra 1 del mar son portats els variats productes
que fan ndixer les estacions o que subministren cadascun dels paratges, rius,
ports i arts, grecs o barbars, de mancra que, si hom desitja veure'ls plegats,
cal o que travessi tota la terra per a contemplar-los o que s'adreci cap a
aquesta ciutat. Els productes, naturals o manufacturats, de tots els pobles no
es possible trobar-los, si no es aqui, en tot temps i abundor. Tan gran es el
nombre de naus que de tot arreu i en qualsevol estac116 1 epoca de l'any aqui
aborden amb rota mena de carrega, que la ciutat sembla un comu basar de
rota la terra. 12. Hom pot veure aqui mercaderies de l'India, tambe, si voleu,
de la rica Arabia, en una quantitat tal, que cal imaginar que en aquests paisos
cis arbres han estat desfullats per sempre mes i que Ilurs habitants hauran de
venir fins aqui a demanar-ne els fruits, quan els necessitin. Tambe els teixits
de Babilbnia i els ornaments dels barbars mes allunyats arriben aqui en una
quantitat i amb una facilitat mes grans que si des de Naxos o de Citnos els
comerciants atansessin llurs vaixells a Atenes amb els productes d'aquellcs
illes. Els vostres conreus son Egipte, Sicilia i rota la terra llaurada de Libia.
Les naus mat no deixen d'embarcar i de desembarcar Ilurs carregaments, de

4. Es refereix, versemblantment, a Esquines Socratic en el dialog intitulat Alcibiades; cfr. Aristides, En
defensa dels qualre 11, p. 294,2 D.

5. Pel clue fa a I'anomenada Pau de Cal lies entre Atenes i Persia, Aristides s'hi refereix practicament en els
mateixos termes al Panalenair 277 D; cfr. tambc Demosrenes XIX 273. Per a on estudi monografic
sobre el terra, Jr. C. SCHRADIa, La paz de Callas, Barcelona 1976.

6. (Jr. Homer, Il. XVI 776 i XVIII 26; Od. XXIV 4u.
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manera clue el motiu d'admiracid no es que el port sigui insuficient per a]
trafec de les naus, sino que fins i tot ho sigui el mar mateix. 13. Les paraules
d'Hesiode- referides als confins de 1'Ocea, un 11oc on tot esta reunit en un
dnic principi i una dnica fi, s'escauen hen be a la vostra ciutat, car en ella tot
hi conflueix, comers, navegacio, agricultura, metal.ldrgia, totes les distintes
arts que existeixen o han existit, tots els productes que hom elabora o tots els

que la terra fa creixer. Alit clue hom no vegi aqui, ni ha existit ni existeix, de
manera que no es mds facil discernir si la ciutat avantatja la resta de ciutats

actuals o si 1'imperi avantatja els que alguna vegada han existit.
14. I, en veritat, sentire vergonya, si despres d'haver dit ja tantes coses i de tal

natura, sembla ara que no m'atinc al meu discurs, i recordo algun imperi
barbar o dominacio hel•lenica, tot i clue fare el contrari, crec jo, dels poetes
cobs. Aquests, sempre que volien menysprear alguna cosa del present, la

comparaven llargament i evident amb les del passat, bo i creient clue aixi

posaven a prova, per damunt de tot, els mancaments d'aquella. Jo, en canvi,
no puc ressaltar del vostre imperi res que no sigui la seva superioritat, i el

comparare tambd amb altres d'antics, pero en aquest cas inferiors. Vosaltres,
amb la vostra preeminencia, heu demostrat que tots, adhuc els mds grans,

s6n petitissims. En consecluencia, per he que jo parlare escollint-ne els mes

importants, vosaltres, sens dubte, igualment us en riureu.

15. En primer floc, examinarem 1'imperi persa clue gaudi en acluell moment

d'una gran reputacib entre els grecs i oferi motius perque el seu rei reties el
sobrenom de «gran» -passare per alt els altres imperis que el precediren, car

Hut significacib fou inferior. Tot seguit hem de veure la grandesa i les rea-

litzacions d'aquest imperi, de manera que cal tenir en compte, at mateix

temps, quins beneficis tragueren del clue havien aconseguit i corn organitza-

ren Ilurs sdbdits. 16. Alh) que ara significa per a vosaltres la mar Atlantica,

aixb era exactament en aquell temps la mar Mediterrania per al Rei: alli finia

el seu imperi. Els jonis i els colis habitaven els confins de la seva terra i, quan

una vegada emprengue una expedicio contra Grecia, ell, el rei de llevant fins

a ponent, suscita admiracib per la derrota de clue fou objecte: la manifestacib

de la seva esplendor deixava un senyal en la magnitud de la desfeta. Ell, que
ben lluny estigue de dominar Grecia i clue tenia Joniia com la seva mes
remota possessio, va al darrera del vostre imperi no a la distancia d'un
llancament de disc o del tret d'un arc, sino a la meitat de tot el mbn habitat,
inclas tambd el mar. 17. Per altra part, ni tan sols dins d'aquests limits fou

sempre rei amb plena autoritat, sino clue, segons com era la for4a dels

atenesos o la sort dels lacedemonis, ades era rei dels jonis -fins i tot dels eolis

i del mar-, ades ja no ho era ni dels jonis ni del mar, ans nomes dels lidis, i no

veia el mar des de les Cianees cap a occident. Era rei, com en un joc d'infants,

mentre romania a l'interior del pais, pero restava sotmes a la discrecio dels

qui volguessin deixar-lo regnar, quan s'acostava al litoral; situacio que posy

7. (:fr. Th. 738 ss. i 809 ss.
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dc manifest l'exercit d'Agesilau i, abans dell, el Gels Deu Mil amb Clearc, ja

que I'un avanca fins a Frr'gia com per territori propi, i l'altre arriba mes enlla

de I'Eufrates corn pel mig d'un desert. 18. Certament, cis beneficis que
tragueren de I'impert s6n deduibles de les savies paraules dEbar. Hom diu

clue ell too el primer d'aconsellar a Ciros, disgustat perque continuament
havia de desplacar-se, que, si volia regnar, era necessari que rodes arreu de
l'imperi, de bon grat o per forca, bo i considerant-lo com Lin ocire, clue es
desinfla i toca terra per on es trepitjat, pero que de bell nou s'acreix per on no
cs pressionat i torna a desinflar-se, quan as oprimit. Era un reialme de refs
errants, diferents dels nomades escites nomes perque no anaven en carros,
sin6 en carrosses; un reialme de refs nomades i ambulants clue, per Ilur
desconfianca i por de fixar una residencia estable, premien llur par's realment
corn un odre i, per aixo, dominaven ara Babilonia, mes tard Susa, despres
Ecbatana, perque no sabien controlar tot l'imperi al mateix temps ni preocu-
par-se'n, com pastors. 19. Tal era, en efecte, llur comportament, perque, en
realitat, sospitaven clue l'imperi no era dells. No en tenien cura com d'una
possessed personal, ni engrandien la bellesa i la magnitud de les seves ciutats i
terres, sin6 que, com els quc cauen sobre propietats alienes, les destruien de
mancra infame i abjecta, tractant de governar nomes sabre homes hen debils.
Com si rivalitzessin mutuament per assumir el major nombre de culpes
d'assassinats, el segon, com a les tine proves, intentava sempre de guanyar el
primer. La contesa era degollar el major nombre d'homes, buidar el major
nombre de casals i de pobles, violar el major nombre de juraments.
20. Aquests eren els beneficis que tragueren de llur famOs imperi i juntament
amb ells les consequcncies que prescrivia una llei de natura: odis i conspira-
cions dels qui aixr' cren tractats, defections i Iluites intestines, continues
discordies i rivalirats inextingibles. 2 1. Aquests guanys obtingueren, perque
regnaven tot rebent mes imprecations que pregaries, i cis governats patien
totes les malifetes clue necessariament han de patir els subdits duns regidors
daquesta mena; la qual cosa, pero, d'alguna manera ja ha estat dita." Motiu
de terror per als pares era la bellesa d'una filla; motiu de terror per al marit, la
de 1'esposa. Calia clue mores no 1'home que havia comes les mes grans
injustr'cies, sin6 aquell que havia adduirit grans hens. La destrucci6 i 1'assola-
ment de ciutats eren flavors mes frequents que ara, quasi goso dir, n'es la
fundaci6. 22. Era mes facil salvar-se amb la Iluita que amb la submissi6, car
els reis en els combats eren facilment vencuts, pero en llur autoritat manifes-
taven una insolencia sense limits. Menyspreaven els servidors com a esclaus, i
cascigaven els homes Iliures com a rivals; actitud clue els feia viure odiant i
essent odiats, bo i malfiant-se sovint mes dels propis subdits clue dels enemies
i utifitzant moltes vegades la guerra com a mitja do conciliaci6. 23. Pero la
causa d'aquesta situaci6 era la seguent: ni cis reis sabien regnar ni cis subdits
se sotmetien a I obedicncia, perque no as possible suportar be el govern, quan

8. Or. uupra paragrat I9.
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els sobirans regnen malament. Imperi i despotisme, doncs, no eren encara dos
conceptes distints, sing clue el mateix home era alhora rei i despota. Per tant,

es versemblant que no atenyessin grans exits, car el nom de despota no pot
sortir fora del clos d'una casa i, si arriba a ciutats i a pobles sencers, amb
facilitat es rellevat.

24. Alexandre, al seu torn, 1'home que aconsegui 1'imperi mes gran abans del
vostre, semblava, de fet, per les seves ratzies arreu del m6n, mes un conqueri-

dor que un rei. Com si un ciutada particular reunis un tros de terra gran i
fertil, pert moris abans de recollir-ne els fruits, aixi Lambe, crec jo, li esdevin-
gue a ell. 25. Expiora la major part de la terra, redui tots els seus adversaris i
reeixi en tota mena de perills, pero no pogue consolidar el seu imperi ni finir
els seus esforcos, car mori a mig cami de la seva obra. Hom podria dir que
Alexandre va veneer en nombroses batalles, pero clue el seu regnat fou breu;

que va set un gran lluitador pel reialme, pero que no en trague cap benefici

digne de la seva intel•ligencia i habilitat; ans li esdevingue coin al qui conco-
rre a una prova olimpica, vent els seus antagonistes, i mor immediatament
despres de la victoria, abans de cenyir el seu cap amb la bella i merescuda

corona. 26. Quines lleis dona als scus pobles.' quins tributs continus en

diners, en soldats o en naus fixa? amb quina regular administracio, renovada

de manera automatica a un temps determinat, dirigia cis afers? quines insti-

tucions respectaven cis subdits? L'unica obra i record que llega, dignes del seu

personal caracter, fou la ciutat eponima d'Egipte, i feu be de fundar-la per a

vosaltres, que ara la teniu i domineu, la mes gran despres de la vostra.

Alexandre, en efecte, va dissoldre el poder persa, pero ell mateix va regnar

poc temps. 27. Quan Alexandre mori, tot seguit cis macedonis es dividiren

en nombrosos regnes, Pent ben pales clue i'imperi sobrepujava llur aptesa. Ni

tan sols foren capacos de mantenir-lo, ans arribaren a tal grau de dissort que

es veieren obligats a perdre el propi poder per tal de posseir-ne un de foraster,

com si fossin homes exiliats mes clue dignes dominadors. Era, certament, una

situaci6 insolita: cis macedonis regnaven, cada un d'ells, no a Macedonia,

sin6 on podien, com a sentinelles de les ciutats i de les regions mes clue com a
veritables magistrats. Alguns d'ells, en esser bandejats de llur pals, esdeve-

nien governadors d'altres terres, pero no per cessi6 del rei, ans per propia

voluntat. Eren, si es possible dir-ho aixi, satrapes mancats de rei. No direm,

doncs, que tal sistema s'assemblava mes a una pirateria que a un reialme?

28. El vostre imperi, en canvi, s'esten dins d'uns limits no menyspreables, i,

per rant, no es facil prendre les mides de l'area que encercla. Si hom comenca

a caminar des d'on finia en altre temps l'imperi persa cap a occident, la

distancia es molt mes gran que tot aquell imperi sencer. Ara res no defuig el

vostre domini, ni una ciutat, ni un poble, ni un port, ni una regio, tret nomes

d'allo que heu condemnat per inutil. El mar Roig, les cascades del Nil, la

llacuna Meorida, que foren considerats pels antics com cis extrems de la terra,

son per a aquesta ciutat com la parer de l'eixida. Fins i tot 1'Ocea -de

1'exisrencia del qual han desconfiat alguns escriptors, bo 1 considerant que no
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encerclava la terra,' sing que era nomes un nom creat pels poetes i introduit
en llurs poemes per fascinar la imaginaci6- amb tanta cura 1'heu recorregut
clue ni les seves illes us escapen. 29. Tanmatcix, malgrat la immensitat i
l'cxtcnsid del vostre imperi, es encara molt m6s gran per la seva perfeccl6 clue
pcl perimetre de les seves terres. Els dominis del Rei no els ocupen els misis,
ni els sates, ni els pisides, ni d'alrres pobles continentals, els uns establerts per
la for4a, irreductibles els altres, despres de fer defeccio; ni son anomenats
terra del rei, per a esser, de fet, propietat de tot aquell que sigui capac de
dominar-los; ni hi ha satrapes lluitant mutuament, com si no tinguessin un
rei; ni les ciutats es revolten, les unes contra aquests, les altres contra aquells;
ni cal cnviar a unes ciutats els sentinelles que son expulsats de les altres, sin6
que, com el recinte purificat d'un temple, aixi tambe tot el mon habitat, amb
mes harmonic que un cor, entona un cant unison, pregant en comu per
1'eterna existencia d'aquest imperi sota la direcci6 de 1'emperador que, com
un corifeu, tan bellament el dirigeix i arreu del m6n governa d'acord amb
uns mateixos principis. 30. Els habitants de les muntanyes son mes humils
que els de les mes baixes planures, car no oposen cap mena de resistencia,
mentre que els de les fertils planicies, colons o indigenes, son cls vostres
conreadors. Tampoc no hi ha cap diferencia entre el continent i les illes, ans,
com una unica terra i com un unit poble, tot escolta en silenci, i nomes cal
una paraula o un gest, perque tot s'acompleixi amb mes facilitat que hom
podria tocar les cordes d'un instrument. 31. Si cal dur a terme alguna cosa,
n'hi ha prou amb pensar-la i la seva execucio ja es efectiva. D'altra banda, els
magistrats que han estat enviats a les ciutats i als pobles, son cada un d'ells
governants dels qui estan sota llur autoritat, pero respecte a ells mateixos i a
llurs mutues relacions, son tots ells tambe corn subdits, dels quals hom
podria dir que es diferencien nomes perque son els primers a demostrar que
s'escau als governats. 32. Pel que fa al suprern magistrat i regidor de tot, tal
es el respecte i la por que a tots inspira, que el consideren mes bon coneixedor
d'allb clue han de fer que ells mateixos, i el tracten amb mes terror i reveren-
cia que un despota, car, lens dubte, cal comportar-se aixi amb Yhome clue
atentament vigila i ordena llur actuac16. Ningu no es tan vanit6s, que,
solament en sentir el nom de l'emperador, sigui capac de romandre impertor-
bable, sing que s'aixeca, el lloa, I'honora, tot fent a 1'ensems una doble
pregaria: als deus a favor de 1'emperador, i a 1'emperador pels seus afers
personals. Quan cls governadors tenen algun dubte, per petit clue sigui, en
els litigis i demandes, publiques o privades de Ilurs subdits, si de debt en son
digncs, s'adrecen tambe a 1'emperador, li demanen com han d'actuar, i
esperen fins que dona una resposta, no menys que un cor fa amb el seu
instructor. 33. D'aquesta manera, no cal que s'esgoti, rondant tot I'imperi, ni
que personalment cada vegada entre homes diferents s'asseguri el seu regim,
sin6 que li es molt mes facil romandre en un mateix hoc i dirigir tot el mon

9. Cfr. Herodot IV 36.
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habitat per mitja de cartes que, poc despres d'haver estat escrites, arriben ja

als destinataris, com si fossin trameses per missatgers alats. 34. Tanmateix, el

mes digne motiu de fascinaci6, d'admiraci6 i d'agraiment, expressat amb

paraules i amb fets, es el que exposare tot seguit. Car teniu un vast imperi I el

governeu de veres amb ma ferma i ple poder, pero heu triomfat sobretot cn

un aspecte que defineix prou be la vostra idiosincrasia: 36. sou els unics entre

els qui mai han aconseguit un imperi, que governeu homes iliures. Ni Caria

no ha estat lliurada a Tissafernes, ni Frigia a Farnabazos, ni Egipte a un altre

satrapa, ni el poble, corn un casal, no es esclau de 1'home a qui, sense esser

]liure ell mateix, ha estat confiat, sing que com homes que dirigeixen l'admi-

nistraci6 publica de les distintes ciutats d'una 6nica metropoli, do la mateixa

manera tambe vosaltres governeu tot el m6n habitat, com si fos una unica

ciutat, i designeu els vostres magistrats com a partir d'uns cornicis, per a

protecc16 i tutela dels subdits, no per tal d'esser-ne els despotes. Es per aixo

que calla magistrat es retira davant del seu successor, quan acaba el temps de

manament, sense oposar resistencia, puix que ben lluny esta d'actuar com si

el pais fos una propietat personal. 37. D'altra Banda, la scntencia pronuncia-

da pels tribunals d'apel-laci6, com si fos un recurs presentat pels ciutadans a

la seva audiencia, es esperada amb no menor ansia pels qui havien rebut el

veredicte que pels qui 1'havien donat. Per rant, hom podria dir que ara els

subdits son governats pels magistrats enviats tal com a ells mateixos els

complauria. 38. Aixi, doncs, no esta aquest sistema mes enlla de qualsevol

democracia' En una democracia, de fet, despres del veredicte de la ciutat, no

es possible dirigir-se a un altre tribunal ni a uns altres jutgcs, sino que cal

acatar la scntencia pronunciada, fora que sigui una ciutat tan petita que

necessiti )urges d'una altra jurisdicci6. Ara, en canvi, es possible rec6rrer a un

altre jutge, de mes autoritat encara, que mai no eludeix cap demanda justa.

39. De mes a mes, en el vostre sisterna juridic equitativa i honrosa es la

igualtat de que gaudeix un home senzill davant d'un home important, un

ciutada anonim davant d'un ciutada i1-lustre, un pobre davant d'un ric, un

plebeu davant d 'un aristocrata, de manera clue s'hi escau el vets d'Hesfode:

<<amb facilitat atorga poder; amb facilitat, pero, enfonsa el poder6s>

Aixi es tambe el vostre )urge i princep, guiat per la justicia: corn un vent per a

la nau, no afavoreix i acornpanya mes les veles del ric i menys les del pobre,

sin6 que ajuda amb equanimitat en cada moment a qui el necessita, sigui qui

sigui.
40. Passare a parlar dels estats grecs, tot i que, en arribar a aquest punt del

discurs, sento vergonya i temo que les meves paraules sonin a bagatelles.

Tanmateix, com ja he dit abans,H no cls tractare com si compares termes

equivalents, sino que, mancat d'altres models, em veig obligat a utilitzar els

que tine a 1'abast. D'altra banda, es fins i tot ridicul d'assenyalar amb

10. Op. 5 ss.
1 I. Cfr. rrrpra paragraf 14.
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sorpresa clue no es possible trobar altres fets semblants als vostres, ni de
lluny, sin6 clue aquests, en realitat, cls eclipsen tots, els altres; ni esperar a for
Ia comparac16 en aquell moment en que puguem recordar esdeveniments

similars. Per tant, tree jo, no cal estranyar-se, perque 1'admiraci6 que provo-

carien no seria la mateixa, tot i clue poguessim parlar de gestes identiques.

4 I . No cm passa per alt, en efecte, clue per 1'extensio dels territoris i per la

dilnensi6 dels afers, les potencies gregues foren encara mes insignificants clue

la persa, clue acabo d'analitzar. Ws aviat, el fet d'haver sobrepassat els

barbars en riquesa i en poder, i d'haver avantatjat els grecs en saviesa i en

seny, em sembla un indici de supcrioritat del vostre imperi en el mes gran,

definiriu i brillant certamen. 42. Colnen4are, doncs, per dir corn els grecs

organitzaren Ilur actuaci6 politica i quina projeccio tingue. Si sembla clue no

foren capa4os de mantenir potencies molt inferiors al vostrc imperi, es, amb

tota evidencia, el clue caldra sotmetre a votaci6. 43. Els atenesos i els lacede-

monis abocaren tots llurs afanys a la consecucio del poder i de l'hegemonia,

perm Ilur forca consistia nomes a solcar el mar, dominar les Cicladcs, posseir

les terres de mes enlla de Tracia, les Termbpiles, 1'Hel•lespont i Corifasion.

Aquesta era llur forca i, de fet, els esdevenia corn si un home, que desitja esser

senyor d'un cos, agafa nomes les ungles i les extremitats en comptes del cos

sencer i considera clue amb la possessio d'aquestes parts ja to aconseguit el sou

desig. Aixi tambe, atenesos i lacedemonis, sospirant ambd6s per I'hegemo-

nia, colliren nomes el fruit dunes hies, duns promontoris maritims, duns

ports i d'altres indrets semblants. Esgotaren llurs esforcos per un poder
maritim, pero 1'hegemonia fou per a ells un somni, incapacos, corn eren,

d'aconseguir-la. 44. Cada una d'aquestes ciutats esdevingue en un moment

dcterminat, corn en un jot alternatiu de la sort, capitana dels grecs, pero ni

durant una sola generacio, diria jo, fou capac de mantenir la seva posici6. Per

altra part, no era tampoc un triomf elogiable, sino que, per tal d'aconseguir
l'hegemonia assolien els uns sobre els altres la victoria anomenada acad-
mea»,'' corn si cada un d'ells no consideres just clue sempre fos 1'altre l'unic

odiat, i desitges retire tambe una part d'aquest ressentiment. 45. Aix6 expli-

ca clue el comportament dun gerarca lacedemoni envers els grecs fes que
s'allunyessin voluntariament dcls espartans per buscar-se uns altres dirigents.
Tanmateix, bo i havent-se lliurat als atenesos, quan no havia passat massa
temps s'ho repensaren, ja clue no podien suportar la desproporcio dels tributs
ni els qui empravan aquests tributs corn una excusa per a Huts exactions.
Estaven forcats a anar cada any a Atones per retre comptes de llurs afers
locals, alhora clue els eren enviats colons i col-lectors d'impostos extraordina-
ris, si per cas es presentava alguna sobtada necessitat. 46. Tampoc no eren
capacos de conservar lliures les ciutadelles i estaven sotmesos a la discrecio
dels demagogs que ells mateixos havien afavorit, Cant dels que actuaven a

12. L'al lusiu aI triomf de Tebes yue posy fi a 1'hegemonia lacedembnia a la batalla de Leuctra I'any 371 a.(:.
es repetida per Aristides t.unbc en altres obres ( cfr. En defen. ra deli quatre 9), ho i servint d'argument it
Ies meletat intitulades Leuetrtaner.
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favor com en contra, de manera que es veieren obligats a mantenir un
innecessari exercit, fins i tot en els mesos dels jots i de les festes, sense treure,
empero, de llur sobirania cap benefici tan avantatjos que mereixes el pati-
ment de tan grans dificultats. 47. Aixi, doncs, la major part dels aliats,
descontents amb els atenesos, s'adrecaren altra vegada als lacedemonis, corn
abans ho havien fet envers els atenesos; de la mateixa manera , pere, de bell
nou foren defraudats pels espartans. Car els havien promes que lluitarien
contra els atenesos per la llibertat dels grecs, i amb aquest pretext guanyaren
el favor de gran nombre d'aliats, pert, tant aviat com enderrocaren els murs
d'Atenes i esdevingueren amos absoluts de la situacio i d'actuar amb plena
llibertat , extremaren el regim atenes tant que instauraren tiranies a totes les
ciutats gregues , les quals anomenaren per eufemisme « decarquies ». 48. En
efecte , els lacedemonis anihilaren la dominacio dels atenesos , arbitraria pert
aillada, i en comptes d'aquesta n'introduiren moltes d'altres, que duien a
terme una politica negativa envers llurs subdits, pere no des d'Atenes ni des
d' Esparta, sine que, repartides arreu del territori, sense treva estaven embran-
cades en els afers interns de les comunitats. Aixf, doncs, si a 1'inici de la
guerra els lacedemonis haguessin proclarnat que lluitaven contra els atenesos,
per tal de cometre mes grans i nombrosos ultratges que aquests, i per tal
d'oferir les mateixes conditions de llibertat, no haurien pogut acomplir mi-
llor llur prometenca. 49. En consequencia, aviat foren vencuts en una unica
esvaida, els tebans els abandonaren i els corintis tambe els odiaren. El mar
s'ompli de Ilurs harmostes," enderrocats perque s'establiren i dominaren les
ciutats amb desmesura i no com corresponia a llur nom. 50. Per conseguent,
gracies a les injusticies dels lacedemonis i a l'odi que d'arreu entre els grecs
s'acreixia contra ells, el poder dels tebans augmenta i els venceren a la batalla
de Leuctra. Igualment, perC, bandejats els lacedemonis, ningu no era tampoc
capac de suportar els tebans, vencedors d'una unica batalla, ans semblava
mes avantatjos que la ciutadella Cadmea hagues estat encara sotmesa, i no
pas triomfadora sobre els lacedemonis, de manera que a la fi tambe els tebans
foren odiats.
51. Pero jo no he pas fet aquesta recopilacio amb la intencio d'acusar tots els
grecs, com l'increible autor del Tricdranon'" -d'altra Banda, no hauria estat
necessari-, sino perque vull demostrar que abans de vosaltres horn no ha
conegut Fart de governar. Si hagues estat descobert, els grecs, que en saviesa
es distingien moltissim de la resta dels homes, 1'haurian practical. Pere
tambe aquesr art es una troballa vostra, que mes tard heu estes als altres
pobles, ja que l'opinio manifestada respecte als atenesos esdeve una veritat

13. llarmosla era el nom dels governadors que els lacedemonis establiren a Ies ciutats i a les illes estrangeres
durant Ilur hcgemonia. Aristides fa on jut de paraules -dificil de reproduir en la traduccio- amb el
substantiu uppoattuv i la forma verbal avupµovtwv per tal de posar de manifest la manta d'escaienca
d'aquests magistrate en Ilur acruacid, puix que foren incapacos , justament , d'harmonitzar les ciutats i els
subdits.

14. El Trit iranon era una obra atribuida a Teopomp en la qual Atenes , Esparta i Tebes apareixen com a
causes de Ies dissorts politiques de Grecia.
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aplicable tambt a tots els grecs, si hom parla dells plegats: foren molt
capacos d'oposar-se a dominacions estrangeres, de veneer els perses i els lidis,
de resistir travesses i fatigues, pert per a les tasques de govern no tenien
encara una formaci6 i, quan intentaren exercir-lo, fracassaren. 52. Es per aixb
que enviaven a les ciutats unes guarnicions mai inferiors en nombre al total
dels habitants d'aquelles zones on eren destacades, i despertaven entre els qui
encara no eren vigilats la sospita que torn Ilur actuaci6 era dirigida per la forca
i per la violencia, don se'n derivaren dues consequencies lbgiques: ni tenien
controlades les ciutats, pert eren, tanmateix, odiats i de 1'imperi en collien les
desventures en comptes dels beneficis; ni tenien consolidada Ilur dominacio,
perm si la fama que era cnergica. 53. Que els esdevingue despres:' Sempre
separats i dividits eren massa debils per a resoldre llurs problemes interns, i
no eren capacos de mantenir el propi poder, perque intentaven posseir cl dels
altres. Mai no sapigueren reduir els qui ambicionaven Ilur domini, per be clue
cis enviaven un elevat nombre de tropes, ni es concediren ells mateixos
l'oportunitat de conservar la posicio aconseguida, ans, afeblits a 1'interior i a
1'exterior, 1'expans16 de llur imperi els mena a una situaci6 critica, puix que
no tenien els recursos suficients per a controlar-lo. De manera clue l'objectiu
clue els urgia era contrari a 11urs necessitats: reeixir en els projects, cis era
motiu d'atribolament, com una mena de maledicci6, mentre que el fracas els
era mes suportable, perque implicava inquietuts tries petites.
54. En comptes de governants, semblaven mes un poble escampat que
endebades s'afanyava, car, quan llur esfor4 arribava ja a Ia fi, sense explicacio
s'esvania i de bell nou, tornava al seu punt de parten4a, com diuen els poetes.
D'altra Banda, ni cis era util que els subdits tinguessin poder, no fos cas que
intriguessin contra ells, ni que estiguessin mancats de forca, per tal d'obtenir
en les guerres externes alguna utilitat de la seva alianca, sino que actuaven
amb Ilurs sdbdits raiment com si juguessin: ades els empenyien cap enda-
vant, ades els tiraven enrera, sense saber corn servir-se'n; ans, com si alhora
desitgessin tenir-los i no tenir-los, els dirigien i pressionaven, pero no eren
capacos de dir quin objectiu acuitaven. 5 5. Tanmateix, la ridiculesa i 1'absur-
ditat mes grans era que obligaven a anar contra els sediciosos els altres aliats
que tenien el pensament de fer el mateix; es a dir, es cornportaven gairebe
com si induissin cis insurrectes a dirigir-se contra si mateixos, puix que era
forassenyat portar devers cis rebels altres homes partidaris tambe de la defec-
cio. De cap manera, doncs, no els era avantatj6s, als atcnesos, fer pales I'ajut
clue amb 11ur esfor4 els propis aliats podien prestar als sublevats. Per tant,
atenyien justament uns resultats contraris als que havien projectat i necessita-
ven, 56. ja que amb la intenci6 de recuperar cis rebels aconseguien, mes
aviat, que adhuc cis aliats Ileials se sublevessin. Car els demostraven clue, si
rornanien fidels, cis farien anar els uns contra els altres, mentre que, si tots
plegats s'al4aven, tenien mes garanties de llibertat, en la mesura en que cis
dirigents acabarien per no disposar de tropes que poguessin pacificar els
insurrectes. 57. En resum, per ells mateixos eren mes febles que els deslleials



I54 Pilar G6mez

aliats, puix que aquests sortien de la lliga per interessos individuals, mentre

que ells afavorien amb llur politica una comuna defecc16. Aixi, en aquell

temps no existia encara una ordenac16 del poder ni amb coneixenca la cerca-

ven, sin6 que, malgrat l'estretor de llurs territoris -en realitat, terres frontere-

res i lots de colonitzacid-, no Toren ni ran sols capacos de conservar-los per

Ilur inexperiencia 1 manta d'aptitud per a governar, puix que ni dirigien les

ciutats amb filantropia ni les controlaven amb fermesa: eren insuportables i

alhora tambe febles. A la fi, doncs, com la gralla d'Isop del seu plomatge,"

Toren despullats de Burs possessions i ells sots hagueren de lluitar contra tots.

58. Tanmateix, alto que tots els homes d'antany, per dir-ho aixi, ignoraren,

era reservat perque vosaltres fosslu els units a descobrir-ho i perfeccionar-ho,

la qual cosa no es Bens estranya. Car, aixi corn en les altres activitats la tecnica

evoluciona juntament amb la materia, de la mateixa manera tambe, quan

neix un imperi gran i de forca superior, aleshores la tecnica s'ajusta a ell i

plegats avancen, tot afermant-se ambd6s mutuament. Per la magnitud de

l'imperi creix necessariament l'experiencia de governar i, alhora, en saber

governar, cs just i logic que progressi 1'imperi. 59. Pere, cl motiu mes gran

d'admiraci6 i d'atenc16 rau sobretot en la vostra magnifica constitucio i en la

seva concepcio, ja que res no hi ha que s'hi assernbli. Heu dividit en dues

parts tots els homes de l'imperi -i en dir aixo, assenyalo ja clue es tracta de

tota la terra habitada: una d'elles, la mes elegant, noble i poderosa, 1'heu

integrat en el nombre dels vostres ciutadans, constituint arreu del man un

unit poble, mentre clue els membres de l'altra son cis vostres subdits i

governats. 60. Ara ni la mar no es obstacle per a gaudir de la vostra ciutada-

nia, ni les distancies per terra, puix clue no hi ha distincions entre Asia i

Europa. Tothom to acc6s obert a tot i ningu que sigui digne de poder i de

confianca no roman estranger, ans una cornuna democracia ha estat instaura-

da arreu de la terra sota la direccio d'un unit, el minor, magistrat i regidor; i

tots, com cap a una agora comuna, s'hi apleguen, ocupant cadascu el Iloc clue

ii pertoca per la seva dignitat. 61. La mateixa relaci6 clue hi ha entre una

ciutat i els seus territoris s'estableix entre aquesta ciutat i tot l'orbe, com si
hagues estat designada capital comuna de tota la terra. En efecte, horn podria

dir clue aquesta ciutadella, ella sola, as el punt de reun16 de tots cis habitants

de les rodalies i dels clue viuen a qualsevol altre indret del scu territori, ja clue
mai no els refusa. Com el basament de la terra suporta tots els homes, aixi

tambe la ciutat acull els que hi arriben de tot arreu, com cis rius son acollits

per la mar, amb la qual to de coma encara una altra particularitat. 62. Car ni

la mar no s'acreix per l'escomesa dels rius -puix que ha estat decretat pcl

desti clue, malgrat la confluencia de les aigu"es, mantingui sempre el mateix

volum-, ni en les dimensions d'aquesta ciutat no es perceptible cap senyal

d'alterac16. Com els rius son acollits en les sines de la mar i ella cis absorbcix i

15. (:fr. La gralla i els orells (P. 101).
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enclou tots, tambe aquesta ciutat, malgrat les anades i vingudes dels homes,
es i sembla sempre la mateixa.

63. Valgui, doncs, aquesta digressed com a simil que el discurs mateix ens ha
suggerit. Com deiem abans, vosaltres, grans homes, heu donat una gran
extens16 a la vostra ciutat i l'heu feta admirable no amb la superbia de
prohibir als provincians de participar en ella, sing clue n'heu cercat una
poblac16 digna, bo i aconseguint que el nom de roma designi no 1'habitant
d'una ciutat, ans una rata comuna, que no es, tanmateix, una mes entre les
altres, sing el contrapes de rota la resta. Car vosaltres no distingiu entre grecs i
barbars, ni heu fet una absurda classificaci6, tot oferint una ciutat mes
poblada, per dir-ho aixi, que amb tota la rata hel•Icnica,"' sin6 que la distin-
ci6 es entre romans i no romans. Tan Iluny heu portat el nom de la vostra
ciutat! 64. En conscquencia, feta una repartici6 d'aquesta mena, els habitants
de cadascuna de les ciutats son molts dells conciutadans vostres, no menys
que de llurs propis parents, per be que fins i tot alguns mai no han vist
aquesta ciutat. Les ciutadelles no han d'esser ocupades per guarnicions mill-
tars, sin6 que els membres mes distingits i mes influents de les comunitats
vigilen Ilur propia patria a favor vostre i vosaltres teniu les ciutats sota un
doble control: Fun des d'aci, l'altre des de llurs propis habitants. 65. Pero
cap enveja no amenaca l'imperi, ja que vosaltres mateixos sou els primers de
no envejar. Poseu a l'abast de tothom els privilegis i oferiu als qui en tenen
capacitat l'ocasio no d'esser governats sing de participar tarnbe en el govern.
Tanmateix, no sou odiats pels qui en resten exclosos. Car, perque en teniu
una constitucid universal, pero com si fos la d'una unica ciutat, es raonable
que cis magistrats no actuin com amb bens aliens, sin6 propis. D'altra
Banda, gracies tambe a aquesta constitucid el poble to garanties davant cis
abusos dels magnats locals, contra qui feu arribar la vostra indignaci6 i el
vostre castig, si gosen promoure alguna alteraci6. 66. Aixi mateix, es natural
que el present regiin complagui i s'avingui tant als pobres com als rics, clue
no tenen necessitat de viure d'altra manera. S'ha produit una general harmo-
nia que inclou totes les distintes formes constitutionals, i allo que abans
semblava impossible d'assolir, ha estat aconseguit gracies a vosaltres: control
sobre un gran imperi, governat amb ma ferma, pero alhora tambe amb
filantropia. 67. Per aixo, les ciutats resten Iliures de guarnicions. Patrulles i
esquadrons son suficients per a vigilar pobles sencers, sense que un gran
nombre de soldats no hagi d'esser concentrat en les distintes ciutats del
territori, sin6 que estan dispersos per la provincia en proporci6 al nombre
d'habitants i algunes poblacions no saben on son Ilurs guardians. Pero Si mai
una ciutat ultrapassa la capacitat de mantenir l'ordre per ella mateixa, no
sentiu cap enveja dels qui amenacen i vigilen atentament Ilurs subdits. 68. El
resultat es que tots us paguen tributs amb mes complaen4a que no alguns
dells voldrien rebre'ls dels altres; la qual coca es natural, puix que el govern

16. (Jr. Herbdot VII I( I .



156 Pilar G6111 CZ

no es cap alliberament per als qui no saben exercir-lo. Si el fet d'esser
governats pels millors cabdills as -com diuen- o la segona navegac16>>, tro-
bar-se ara sota la vostra hegemonia n'es adhuc la primera. Per tant, tots estan
controlats amb fermesa, i no creurien mes convenient separar-se de vosaltres

que els mariners del timoner. Ans, com les rates-pinyades a les coves es tenen
arrapades les unes a les altres i a les roques,'- aixi tambe tots depenen de
vosaltres amb constant por i precaucio, perque no en caigui cap del rastell, i
abans temerien esser deixats per vosaltres, que deixar-vos As. 69. Per aixi,

en comptes de disputar per poder i pels privilegis, causa de totes les guerres

desencadenades en el passat, dels vostres subdits, els uns, no pertorben la
placida pau, com un somort corrent d'aigua, contents de veure cessats Burs
afanys i dissorts, i s'adonen que abans, en realitat, havien Iluitat endebades;

i els altres, no recorden amb certesa quin poder ha temps tenien, sine que,

com en el mite d'un panfili o, si no, de Plato,'" les ciutats, quan jeien ja sobre

la pira per Ilur mutua rivalitat i discordia, han rebut una hegemonia estable i,

de sobte, s'han reviscolat. Pero no tenen paraules per explicar com han

pervingut a aquesta situacio, ni saben fer altra cosa que admirar el present.
Llur estat es gairebe el mateix d'aquells homes que, quan es desperten, de
bell nou contemplen les imatges que acabaven de veure en somnis, pert, de
sobre, fetes realitat. 70. D'altra Banda, ningu no d6na credit a les noticies
sobre les guerres, si de cas encara alguna vegada s'originen, sino que, en
general, hom les escolta a titol de mites. Fins i tot, si mai se'n declara alguna
als confins de l'imperi -com es raonable en un imperi tan gran i d'extensi6
11-limitada- per follia dels getes, per dissort dels libis o per perversitat dels
qui habiten a 1'entorn del mar Roig, tots plegats incapacos de gaudir del
benestar present, aviat com a mites son difoses tambe aquestes guerres 1 les
histories que se'n deriven. Tan pregona as la vostra pau, per be que la guerra
ha estat el vostre patrimoni! 71. Els sabaters i els fusters d'ahir no son els
hoplites i els genets d'avui, i per primera vegada no es vesteix de soldat, en
plena campanya, 1'home que poc abans feia de pages; ni, corn en un casal
pobre, els cuiners son tambe els vigilants o fan els llits; vosaltres tampoc no
heu barrejat aixi les professions, ni heu esperat que la necessitat convertis en
soldats els qui tenien d'altres ocupacions, ni heu permes als enemics d'esser
ells qui us cridessin a les armes.
72. Quant a 1'administraci6 civil de tot l'imperi., ja ha estat dit sota quins
criteris l'heu concebuda i com ha estat establerta. Pel que fa a 1'exercit i a
l'organitzaci6 militar, ara as el moment de dir quina concepcio n'heu tingut i
quina estructura els heu donat, puix que es tan admirable tambe el vostre
coneixement en aquesta materia que no as possible trobar-ne cap model. 73.
Els egipcis, que eren, com hom deia, mes savis que la resta dels pobles,
progressaren fins a donar a la milicia una especffica disposici6, de manera que

17. Ck. Homer, Od. XXIV 6 ss.
18. Cfr. Republica 6146.
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semblava que havien trobat la soluci6 mes enginyosa, en establir per als
defensors del pals uns drets especials, independents dels de la resta d'habi-
tants. Vosaltres, per la vostra part, heu tingut el mateix proposit, pero 11 heu
donat una execuci6 distinta, car la vostra organitzacio es mes bella i mes
intelligent. Entrc cis egipcis cada un dels grups no gaudia de drets identics,
sine clue es trobaven en pitjors condicions cis militars que els civils, malgrat
esser els unics clue sense treva maldaven; situaci6 que no els era justa ni
agradable. Entre vosaltres, en canvi, per be que tots gaudeixen d'igualtat, ha
estat tanmateix possible de concedir a l'exercit un estatut propi, i el vostre
coratge ha superat cl dels grecs, el dels egipcis i el de tots cis pobles que
puguin esser esmentats. 74. Pero, si amb les armes heu deixat molt endarrera
tots cis altres, molt mes avancats esteu encara respecte a la concepci6 de
1'exi=rcit. Car no heu estimat digne del vostre imperi, que cis habitants
d'aquesta ciutat fossin cis unics components de les legions, sotmesos a rota
mcna de dissorts, en comptes de complaure's en la present felicitat. Tanma-
teix, tampoc no heu confiat en els mercenaris, sin6 que cal formar cis soldats
sense pressura. Com, doncs, ho heu aconseguit? Heu treat un exercit patri,
sense mobilitzar cis ciutadans de Roma; cosa que us han fet viable la vostra
concepci6 de tot l'imperi i el vostre criteri de considerar que ningu no es
estranger per a res clue es pugui o calgui realitzar. 75. Aixi doncs, com i quins
homes han estat reclutats? Arreu dels vostres dominis heu examinat amb
deteniment cis qui podrien acomplir aquest servei, i, quan els heu trobat, al
mateix temps cis heu apartat de llur patria 1 els heu ofert la vostra propia
ciutat, de manera que fins i tot senten vergonya de dir d'on eren abans. En
donar-los la vostra ciutadania, els heu fet Lambe soldats i cis habitants
d'aquesta ciutat no han de servir com a soldats ni cis soldats no son, en cap
aspecte, menys ciutadans, ja clue, quan s'enrolen a 1'exercit, perden llur
antigua ciutadania i esdevenen des d'aquell dia els vostres conciutadans i
defensors. 76. Essent aixi, tots participen en el vostre exercit i cap ciutat no
esta descontenta, sin6 clue de cadascuna heu reclutat uns homes tals, quc ni
voldrien causar aflicci6 a les ciutats d'on provenen, ni serien suficients per a
proveir un exercit exclusivament casola. Per aquesta rah, totes les ciutats
manifesten benevolencia envers les tropes foranes, com si fossin nadiues, pero
individualment cap d'elles no to soldats propis, ni mira els homes que surten
d'ella altrament que a vosaltres, perque tots formen part d'una unica i bella
organitzacio. 77. Certament, en seleccionar els homes mes competents arreu
de l'imperi, no es petit el guany aconseguit. Car no creieu necessari que els
homes destacats per llur excel.lencia natural o superioritat fisica hagin d'en-
trenar-se de cara ais aplecs i als jocs on se cenyeixen corones, sin6 per a lluitar i
endur-se'n la victoria en les mes importants i autentiques proves, en les que
reeixir es potser un atzar, ja que esta en joc la defensa d'un imperi tan gran.
Considereu, en canvi, que els homes seleccionats com a millors i rues compe-
tents cal reunir-los en el moment adient i no pas entrenar-los des de molt
abans, a fi que siguin vencedors, tan aviat com ocupin llurs posicions. 78. En
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realitat, arreu de 1'imperi heu rehabilitat i triat per llinarges els homes del

vostre exercit -no lluny de com he dit-, de manera que sobretot no tindran

enveja dels que romanen a la ciutat, ja que d'antuvi no rebien una identica

consideraci6, sine que estimaran un honor el fet de participar ells mateixos en

la vostra ciutadania. Essent aixf, despres de reclutar-los i d'organitzar-los

d'acord amb aquests principis, els conduiu als limits de 1'imperi, on, distri-

buint-los en distintes guarnicions, els assigneu a cadascu la vigilancia d'una

zona determinada. 79. Tambe, sens dubte, us heu plantejat i heu raonat el

paper de les muralles, de les quals ara es oportu parlar-ne. En efecte, ningu

no podria dir que aquesta ciutat, si la cornpara amb I'audac actitud dels
lacedemonis, no to muralles ni que esta fortificada amb la magnificencia de
Babilonia o de qualsevol altra ciutat, mac que, abans o despres, hagi existit

aiguna ciutadella mes opulenta, sing que vosaltres heu aconseguit que aque-
Ila fastuosa murada sembli, en realitat, un joc d'infants o una obra de clones.

80. Car encerclar la ciutat de murs, com si 1'amaguessiu o fugissiu dels
subdits, ho heu considerat innoble i en desacord amb la resta de la vostra

concepcio de l'imperi, com si un despota es mostres remoros dels sews propis
esclaus. Tanmateix, no us heu despreocupat de les muralles, ans n'heu envol-

tat l'imperi, pert no la ciutat. Lluny d'ella heu bastit uns murs esplendids i

dignes de vosaltres, visibles per als qui habiten dins de But clos, perb, per
arribar-hi, si algu desitges veure'ls, hauria de recorrer des d'aquesta ciutat

una distancia de mesos, fins i tot d'anys. 8 1. Al defora del recinte mes extern
del rnon habitat, raiment com quan en la fortificacio d'una ciutat hom aixeca
una segona linia, aixi tambe heu edificat una muralla de mes ampla volta i de
mes facil vigilancia. Alla heu alcat els vostres murs i heu construct ciutats
frontereres a 1'entorn de tot l'imperi: les heu poblat amb colons, bo i dotant-

lcs amb artesans auxiliars, i embellint-les amb altres ornaments. 82. Corn un

fossat, les legions tanquen 1'imperi en un cercle, el perimetre del qual no cs
possible calcular-lo, ni en deu parasangues, ni en vint, ni en poques mes, ni

dir amb exactitud quina area te, sino que inclou Iota la terra colonitzada

d'Etibpia i des de Fasis fins aqui; i des del curs de l'Eufrates fins a I'ulrima

gran illa de ponent. 83. Tot aix6 es la superficie que tanca el cercle 1 perime-

tre d'aquestes muralles. I no han estat cimentades amb asfalt ni amb

ni s'alcen lluents de pols, sino que son les que per naturalesa corresponcn a

cada un dels llocs, i moltes mes encara; com diu Homer del mur d'un

habitacle,'" atapeides de macs i encadellacles amb precisi6 i fermesa, il.limita-

des en extensi6, brillants 1 mes Iluents clue el bronze. 84. El cercle de les

vostres muralles, gran i esplendid, inquebrantable 1 indestructible, eclipsa

tots els altres. Mai no n'ha existit un altre de tan ferm, puix que uns homes,

que no saben que es la fugida, defensen amb llurs escuts aquestes muralles,

harmonitzats cis uns amb els altres en aquell equilibri que Homer estableix

entre els mirmidons, quan els compara amb un mur, en el passatge ja

19. Cfr. R. XVI 212.
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esmentat, i les armes dc la guerra:

de tal fais6 els cases s'estrenyien els uns amb els altres que una sageta
no podia passar entre ells; els escuts brandats per damunt dels caps
resistien el pes de curses mes lures que les de 1'estadi, puix que adhuc
genets hi podrien correr»."

I amb Euripides-" podries dir -pero en aquest cas de debo- que veus una
plana de bronze. Car les cuirasses tant es tenen les unes amb les altres que, si
horn alinea entre dos soldats un tercer sense armes, aquest to suficient protec-
ci6 amb la defensa rebuda d'ambd6s cantons, i els dardells, que cauen corn la
pluja de Zeus, es deturen els uns als altres. Tal es, certament, l'harmonia que
tanca el cercle dels vostres mars, zeladors de tota la terra. 85. Temps ha
[Darius, amb Artafernes i amb Datis, fou capac nomes de prendre en una
xarxada una unica ciutat d'unica ilia. Vosaltres, en canvi, heu enxarxat, si es
possible dir-ho, tot el m6n i aixi el conserveu amb el conjunt dels ciutadans i
dels estrangers, que dirigiu, corn he dit,'' havent-los escollit per tot arreu, bo
i oferint als que destaquen per llurs qualitats l'esperanca que mes tard no se'n
pcnediran. Car no sempre surt d'entre els nobles i'home capac d'ocupar el
primer lloc, ni entre els do segona categoria 1'home capac d'ocupar el segon
lloc, i d'aquesta manera en cadascuna de les pgsicions, sino que tothom to la
plana que mereix, puix que no taxeu el valor dels vostres soldats per slurs
paraules, ans per llurs obres, actitud de la qual heu donat il•lustres exemples.
Per tant, tots consideren la inactivitat corn una dissort, mentre clue aprccien
llur actuaci6 corn un mitja per a la consecuc16 de llurs aspiracions. Davant els
enemies tots tenen un mateix sentiment, per6 entre ells, els uns amb els
altres, rivalitzen rota la villa per esser els primers i son els unics homes que
fan vots per enfrontar-se amb l'enemic. 86. Per conseguent, quan horn mira
la preparacio i l'organitzacio de la tropa, podra creure de veres aquell vets
homeric, que si cis enemies fossin deu o vint vegades mes nombrosos,
rapidament un sol home els faria fugir i encalcaria; i, quan horn mira la
totalitat i la Ileva de 1'exercit, creu i diu allo mateix que el rei d'Egipte que va
fer front a Cambises, quan aquest saquejava el pals i expoliava els temples."
Aquell rei escampa sobre els murs de la Tebes egipcia un terrbs de terra i hi
vessa una copa d'aigua del Nil, per a simbolitzar que Cambises, fins que no
fos capac d'enrubinar Egipte i el Nil, enduent-se'ls per la forca, mai no
usurparia la riquesa dels egipcis, sin6 que, mentre romanguessin la terra i el
riu, sempre de bell nou tindrien bens semblants i la riquesa mai no abando-
naria Egipte. Aix6 es tambe possible pensar-ho i dir-ho del vostre exercit: fins
que alguns homes no siguin capacos de desarrelar el sol mateix del seu
fonament i de fer-lo desapareixer, despres de buidar-lo -i es necessari que la

20. Ibidem, 215 ss.
21. Cfr. Ler Fenirie.r 110.
22. Cfr. .ru/ ra paragraf 74.
23. Cfr. 1/. 11 372.
24. L'anecdota nomes es referida per Aristides.
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terra habitada romangui forma sobre ella mateixa-, no es possible clue
vosaltres perdeu un exercit tan nombr6s, ans tant de contingent militar com
desitgeu tenir, us arribara sempre d'arreu del mon. 87. En veritat, si mes no
quant a l'organitzacio de les tropes, heu fet pales que la resta dels homes son
com infants. Car no sols heu establert que els soldats i els officials rebessin la
mateixa instruccio cara als enemies, ans molt especialment cara a ells matei-
xos, perque viuen sempre sota disciplina i ningu no pot abandonar mai el hoc
clue li ha estat assignat, sin6 que, com en on cor permanent, cadascu coneix i
mante la seva posicio, i el subordinat no sent cap enveja de qui rep mes
honors, ans amb fermesa imposa autoritat als seus inferiors.
88. I el que es jo m'indigno, perque altres" s'han avan4at a dir dels lacede-
monis que llur exercit, llevat d'uns pocs, era una jerarquia de comandaments;
frase que calia reservar per a vosaltres i de vosaltres dir-la per primera vegada.
Aixi, doncs, el seu autor la va pronunciar abans d'hora, puix que 1'excrcit
dels lacedemonis estava format per un nombre tan minso de soldats, que no

es cap inversemblanca dir clue tots eren jerarquies. Pero avui dia no es Bens
facil coneixer el nom de tan elevat nombre de soldats i de pobles que integren
el vostre imperi, al capdamunt del qual hi ha un unit guia que tot ho
examina i vigila -nations, ciutats, tropes, oficials-, fins arribar als ultims
graus -i ometo tots els intermedis- en clue un sol home to autoritat sobre
quatre o dos soldats, ja clue, com it la filosa la Ilana va abrinant-se cada
vegada mes, aixi tambe 1'exercit progressivament es ramifica, pero mante el

seu arranjament fins a la fi. 89. Com, doncs, aquesta organitzacio no va Ines

enlla de tota capacitat humana? Em passa per cap de citar un vers d'Homer

amb una petita modificacio final:

«Talment m'afiguro de Zeus Olimpic per dins I'imperi»

Car, quan un sol home to tar quantitat de subdits, i el seus servidors i

ambaixadors son molt inferiors a ell, pero molt millors clue aquells de qui

s'ocupen; quan tot s'acomplcix sense enrenou i pertorbarc16, en silenci; quan

l'enveja es absent i tot esta sadollat de justicia i respecte, no mancant a ningu

el fruit de la seva virtut, com no ha de tenir sentit aquest vets? 90. Per altra

part, a mi almenys, em sembla que vosaltres heu instaurat en aquesta ciutat

una constitucio distinta de la dels altres pobles. Hom ha dit sempre que hi ha

entre els homes tres opus de constitutions: dues amb una doble denomina-

ci.o, cadascuna fixada per taranna dels qui les sostenen -tirarria i oligarquia,

son els noms de Puna, reialnre i aristocrat is son els de 1'altra; mentre que el

tercer model to un sol nom, denrocrdcia, tant si la seva aplicaci6 es bona corn
si es inadequada. De manera que les ciutats han estat classificades segons clue

1'elecci6 o la sort els hagi atorgat un opus o altre de constitucio. Tanmateix,

el vostre estat no to cap punt de similitud amb elks, sino que es corn una

mescla de totes tres formes constitutionals, mancada, pero, dels elements mes

25. Cfr. Tuddides V (6,4.
26. Od. IV 74. Aristides substitucix cl substantiu a6X6 que forma I'eshundeu final dcI drift hcxauncirc Ixl

terme, metricament equivalent , dpXrj.
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dolents de cadascuna d'elles. El model de constitucio que ha triomfat entre

vosaltres es tal , que, quan hom mira el Senat , 6rgan consultiu i dipositari dels

poders, pensa que no hi ha una aristocracia mes perfecta que aquesta; quan

horn observa la for4a del poble i amb quina facilitat aconsegueix a116 que

desitja i demana , la considera una democracia , on res no hi manta , llevat dels

propis errors del poble; i, quan hom mira l'efoor i prita de tots, gracies al qual

el poble to la possibilitat d'assolir les seves aspiracions i l'oligarquia el govern

i el poder, el veu corn l ' encarnacio de la mes perfecta monarquia, lliure,

tanmateix , dels vicis d ' un tira i mes digne que un august rel. 91. I no es

inversemblant que vosaltres hagiu estat els units capacos d'establir aquestes

distincions i de comprendre corn cal dirigir els afers interns i externs de la

ciutat, car sou els units governants per naturalesa . En canvi , els altres pobles

que abans d'ara instauraren un poder absolut , esdevingueren alternativa-

ment despotes i esclaus els uns dels altres , i, d'aquesta manera , bastards del

poder , tot canviant per ordre llur posici6 corn en un jot: els macedonis

esclavitzaren els perses, els perses els merles, els medes els siris. A vosaltres,

per) , tots us coneixen , des que us coneixen, corn a governants . Des d'un

principi heu estat lliures, i, com que heu dirigit sempre les vostres mires cap a

l'imperi , us heu equipat de tot el que podia contribuir - hi de manera favora-

ble, trobant una constitucio , com ningu mai abans d'ara , i donant a tots lleis i

normes indefugibles.

92. Es per aixo que potser no resultare inoportu, si exposo una idea que fa

estona se m'ha acudit i que en nombrosos moments he tingut rondant-me els

llavis, pero que fins aqui sempre el desenvolupament del discurs ha diferit.

Car en quina mesura heu avantatjat tots els altres per la magnitud del vostre

imperi i pel proposit de la vostra constitucio , aixo ja ha estat dit . Tanmateix,

em sembla que ara no seria un desencert dir que tots els qui us han precedit,

adhuc els qui dominaven una gran part de la terra, governaven llurs pobles
com a cossos nus. 93. Quan han existit tantes ciutats , continentals o mariti-
mes? o quan han estat tan ben proveides? Quin home viatjava en el passat,
comptant les ciutats per dies, o travessant-ne en un rnateix jorn dues o tres,
com si fossin Barris? De manera que la inferioritat dels vostres predecessors es
palesa no sols en els fonaments de 1'imperi , ans tambe , i en la mesura en que
governaven els mateixos pobles que vosaltres , en la manta d'igualtat i d'ho-
mogeneitat entre els subdits , car cal nomes oposar a una tribu del passat la
comunitat avui en ella establerta . Per tant , horn podria dir que ells foren refs
de deserts i de guarnicions, mentre que vosaltres sou els units governants de
ciutats . 94. Ara totes les ciutats gregues prosperen sota el vostre comanda-
ment i llurs monuments , les arts i tots els ornaments us honoren com un veil
raval . Els promontoris de la costa i de 1'interior son plens de ciutats , les unes
de nova fundaci6 , les altres engrandides per i sota el vostre domini. 95.
Jonia, la terra tan disputada , alliberada ja de guarnicions i satrapes, a tots
s'ofereix corn a guia de bellesa; i tant corn abans semblava avantatjar en
elegancia 1 en ordre els altres pobles , tan gran es ara la preeminencia que ha
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aconseguit sobre ella mateixa. Tambe la noble i gran ciutat d'Alexandre a
Egipte ha esdevingut un ornament de la vostra hegemonia, com un collaret o
un bracalet entre moltes altres joies d'una rica senyora. 96. I teniu una cura
especial dels grecs, corn si us haguessin nodrit, estenent sobre dells la vostra
ma protectora i reviscolant-los, quan jeien postrats, ja que a uns, els clue
antany foren els millors cabdills, els heu concedit Ilibertat i autonomia,
mentre que els altres els conduiu amb mesura dins d'tina gran moderacio i
sol.licitud. Quant als barbars, els eduqueu amb bondat o amb fermesa,
segons la naturalesa de cada un dells, corn es raonable que no siguin pitjors
que cavallerissos els qui son governadors dhomes, sin6 que vosaltres despres
d'indagar quina es llur idiosincrasia, d'acord amb ella els dirigiu. 97. Com en
una festa, tot el mon ha renunciat al seu antic vestit, les armes, i s'ha abocat a
Iota mena de bellesa i de joia amb plena Ilibertat. Les velles rivalitats han
abandonat les ciutats i una unica emulaci6 les anima totes: apareixer cadascu-
na com la mes bella i atractiva. Arreu del m6n hi ha palestres, fonts, portics,
temples, tallers, escoles, i es possible dir amb encert que tot el mon ha
recuperat la salut, com si abans, des dun principi, hagues estat malalt. 98.
Les ciutats mai no deixen de rebre els obsequis que els arriben de vosaltres, ni
es possible determiner quines en son mes beneficiades, puix que la vostra
filantropia es idntica per a totes. 99. Les ciutats llueixen d'esplendor i de
bellesa, i tot el m6n esta guarnit com un jardi. El fum de les planures i els
senyals de foc, amics o enemics, com si el buf del vent se'ls hagues endut, son
lluny, mes enlla de la mar i de la terra, i en floc seu, hom hi ha introduit
l'encis de la festa, un nombre infinit de jocs i de celebrations que, com un foc
sagrat i inextingible, mai no acaben, ans calla dia en un inciter diferent
sempre es possible trobar-ne alguna. Tots amb dignitat hi participen, i
solament cal compadir els qui encara romanen fora de la vostra hegemonia, si
de cas en algun paratge n'hi ha alguns, pels grans bens de que resten man-
cats. 100. En efecte, la coneguda sentencia, que la terra es la mare de tots i la
patria comuna de tots, sou vosaltres els qui millor 1'heu justificada. Ara
almenys, li es possible, tant a un grec com a un barbar, amb els bens propis o
sense ells, anar facilment on vulgui, com si passes d'una patria a una altra. Ni
les portes Cilicies ni els estrets i sorrencs passos entre Arabia i Egipte, ni
muntanyes inaccessibles, ni rius d'infinita extensi6, ni inhospitalaries tribus
barbares provoquen cap mena de por, sino clue per a sentir-se segur, cal
nomes esser ciutada roma, o millor, un dels vostres subdits. 101. Les parau-
les d'Homer,

«la terra comuna per a tots>>,'-
amb vosaltres han esdevingut realitat, ja que heu mesurat tot el mdn, heu
estes ponts damunt els rius, heu aplanat muntanyes fent-les terres per a
cavalcar, heu munit amb guarnicions zones deshabitades i tot ho heu sotmes
als vostres costums i organitzaci6. Per rant, m'afiguro que alto que era

27. 1/. XV U3.
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considerat vida abans de Triptblem, era tambe l'anterior als vostres dies: una

villa dura, agresta, hen poc distinta d'una existencia muntanyenca; mentre

clue la vida civilitzada, es a dir, la d'ara, fou iniciada per la ciutat dels

atenesos, pert ha estat consolidada per vosaltres, els segons, i -com diuen-

els millors. 102. Ara, si mes no, ni cal tracar una descripcio de la terra ni

enumerar els costurns de cada poble, sin6 que vosaltres sou els guies comuns

de tots. Heu obert les portes del mon i heu donat a tots els qui ho desitgen

l'oportunitat d'esser-ne testimonis oculars; heu prescrit lleis comunes per a

tots i heu posat fi a l'estat anterior, atractiu per fer-ne una descripcio de

paraula, pert intolerable, quan hom 1'examina amb seriositat; heu fet possi-

bles cis matrimonis mixtos i heu organitzat tot el mon corn si fos una unica

casa. 10.3. Com diuen els poetes,'s abans del regne de Zeus, tot 1'Univers era

plc de discbrdia, de confus16 i de desordre; pero, quan Zeus arriba al poder,

l'asserena, i cis Titans, vencuts per ell i pcls sous lleials, foren desterrats a les

mes pregones cavernes de la terra. Aixi tambe, qualsevol qui reflexioni sobre

i'estat del mon abans dels vostres dies i sota el vostre comandament, com-

prendra clue antany tot estava capgirat de dalt a baix i era dirigit a 1'atzar,

perm que, quan vosaltres heu assolit el poder, les pertorbacions i les discordies

han acabat, un ordre general i una hum radiant han penetrat la vida publica i

privada dels homes, han aparegut lleis i els altars dell deus han rebut testi-

monis de la confianca dels homes. 104. Car abans els altres, com si castressin

huts pares, devastaven la terra, i no devoraven huts fills, pero mataven els

uns els dels altres, i tambe els propis, per llurs internes discordies, fins i tot
davant dels temples. Ara, en canvi, una diafana i universal seguretat ha estat
garantida a la terra i als scus habitants, puix clue tot resta Iliure de qualsevol
patiment, en haver estat adoptats els mitjans que fan possible un bon govern.

105. Tambe cis deus, observadors favorables, col.laboren en la vostra recta
direccio de l'imperi i recolzen la vostra possessio: Zeus, perque per ell bella-
ment administreu la seva Bella obra, que es, segons diuen, el mon habitat;
Hera es honorada, perque cis matrimonis es fan segons una llei; Arena i
Hefest pel respecte que hom tc a llurs arts; Dionis i Demeter, perque els seus
fruits no son ultrajats; Posido, perque li heu deslliurat el mar de combats
navals i les naus de guerra han estat canviades per les dels comerciants; el cor

d'Apol•lo, d'Artemis i de les Muses mai no deixa de veure els seus servidors
en cis teatres; Hermes no esta privat de jots ni d'ambaixades. ;Quan ha
tingut Afrodita millors ocasions per als seus encants i unions, o quan les
ciutats n'han tingut una part tan gran? Els favors d'Asclepi i dels deus egipcis
mai no s'han ofert corn ara als homes. Tampoc Ares no ha estat deshonorat
per vosaltres, ni cs de temer que provoqui una general pertorbac16, com quan
contemplava el banquet dels Lapites, ans a les riberes dels rius mes allunyats
dirigeix una dansa sense fi i conserva les armes netes de sang. El sol omnivi-
dent no contempla ara cap violencia ni.cap injusticia ni cap de les maldats

8. (Jr. Maui, Banquel 197h.
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habituals en temps passats , de manera que es raonable que observi amb

complaenca el vostre imperi . M. Tambe Hesiode, crec jo, si hagues estat
tan perfecte i inspirat poeta com Homer, el qual no ignora 1'arribada del

vostre imperi , sing que va profetitzar - la en els seus versos, 2' no hauria comen-

cat la genealogia de les races per 1'Edat d'Or, com va fer, ni, tot i que hagues

pres aquest punt de partenca, en tractar de la darrera de les races, la de ferro,

no hauria dit que el seu anorreament es produiria,

«quan els homes naixessin ja amb els polsos canosos»; "'

ans, quan arribessin la vostra supremacia i el vostre imperi, aleshores tindria

hoc la ruina de la rata de ferro sobre la terra, i Dike i Aidos podrien tornar a
viure entre els homes , i serien compadits els nascuts abans dels vostres dies.

107. Per altra part , les vostres magistratures , en realitat , per vosaltres intro-

duides, calla vegada son refermades per tots. L'actual magistrat suprem, com

un atleta, amb tanta claredat avantatja els seus avantpassats, que no es facil

de dir en quina mesura va al davant d'homes tan distints . Fins i tot hom
podria dir que justicia i llei son els seus decrets . El millor exemple es que tria

com a col•laboradors en el poder homes de confianca i de formac16 similar a
la seva, mes que cap altre dels qui Phan precedit.
108. Sens dubte, 1'esforc mes gran d'enca que he comencat ha estat igualar el

meu discurs a la majestat de l'imperi , bo i necessitant gairebe cant de temps
com es el de l'imperi . I rant de bo sigui aquest tota 1'eternitat ! Aixi , doncs, es
millor cloure el discurs, com els poetes de ditirambs i de peans, amb una

pregaria: 109. Siguin invocats tots els deus i els fills dels deus, perque

concedeixin que aquest imperi i aquesta ciutat es complaguin en una prospe-

ritat perenne i que no se'n vegin privats, abans que el ferro surf en el mar i

que els arbres deixin de florir a la primavera . j' Que l'emperador i els seus fills

siguin preservats i aconsegueixen des del seu poder bens per a tots! El meu

audac intent acaba aqui . Ara, pero, sou vosaltres els qui heu de decidir si he

reeixit o fracassat en ell.

29. Cfr. 11. XX 307 ss.
30. Op. 181.
31. (:fr. Herodot 1 165; Plato, Fedre 264c.


