
DELS CANIBALS 171

(A) Quan el rel Pirros arriba a Italia i va reconeixer I'ordre de les tropes

que els romans enviaven contra ell, digue: ,No se pas quins barbars son

aquests (perque els grecs anomenaven aixi a tots els pobles estrangers), pero

la disposicio de l'exercit que estic veient no es, de cap manera, barbara».15 El

mateix van dir els grecs en relacio a les tropes que Flaminius va pportar at seu

pais"`', (C) aixi corn Filip, observant des d'un turn del seu refine 1'ordre i dis-

tribucio d'un campament roma comandat per Publius Sulpicius Galba"'. (A)

Vet aqui com cal tenir cura de no deixar-se captivar per les opinions vulgars:

cs precis jutjar-les des de la perspectiva de la rao, i no segons la veu comuna.

Vaig tenir forca temps prop de mi un home que havia romas deu o dotze

anus"" en aquell altre mon que ha estat descobert at nostre segle, a 1'indret on

va desembarcar Villegaignon"`' i at qual dona el nom de Franca Antartica'80.

Aqucsta descoberta d'un pais infinit mereix consideracio. No se si m'cs licit

pensar que en un futur sell pugui arribar a trobar un altre, tenint en compte

que pcrsonatges molt nip s ,cans que nosaltres es van equivocar en aquest

punt. Em temo que tenim cls ulls mes grans que el ventre'8' i mes curiositat

que no pas capacitat: ho abracem tot, pero nomes estrenyem aire.
11 2 ens explica que Solo havia apres dels sacerdots de Sais, a Egipte, el

seguent. Antigament, abans del Diluvi, existia una gran ilia anomenada

Atlantida que estava davant de 1'estret de Gibraltar i tenia mes extensio que

Africa i Asia plegades. Els refs d'aquella contrada, els quals no posseien no-

mcs 1'illa esmentada sing que es trobaven tambe estesos per la terra ferma

(amb l'amplaria d'Africa fins a Egipte, i la latitud d'Europa fins la Toscana)

van intentar arribar fins 1'Asia i subjugar totes les nacions que envolten la

Mediterrania, fins at golf del mar Negre. I amb aquesta idea van travessar les

118



Espanycs, la Gallia i Italia, fins a Grccia, on force aturats pets atcncncs. Pcru

un temps despres, tant aquests com la seva illa van ser engolits pcl Diluvi. Es

del tot probable que aquesta extrema catastrofe aquatica produis estranys

canvis en les terres habitades; i aixf es diu que Sicilia i Italia van quedar sepa-

rades pel mar,

(B) - Hacc loca, vi quondam ctvasta convulsa ruina,
Dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus
Una foret»' "i

(A) D'igual manera, Xipre va quedar apartat do Siria, i 1'Eubca de Beocia.

D'altra banda, s'han unit terres que abans eren separades: el Him i la sorra van

terraplenar les fondaries que hi ha entre elles'"'

«sterilisque diupalus aptaque remis
Vicinas urbes alit, et grave sentit aratrum»'"5

Pero no es pas massa probable que aquella illa sigui el nou mon recent-

ment descobert'"', perque 1'Atlantida era molt a prop d'Espanya. I fora una

consequencia increible de la inundacid que hagues retrocedit mes de 1200 lle-

gucs'"'. Aixi mateix s'ha pogut ja constatar, amb les navegacions modernes,

que no es tracta pas d'una illa sing de terra ferma; d'un continent unit per un

costat a les Indies Orientals i pets sous extrems a ics terres que son sota els

pols. En el cas que estigui separada ho es per un petit extrem o interval, i rc

sulta improcedent anomenar-la illa nomes per aquest fet.

(B) Sembla que hi ha moviments, (C) naturals els uns i (B) violents els al-

tres, tant en els grans cossos'"" com en els nostres'"'.Quan considero el des-
gast que el riu Dordonya ha fet, en els nostres dies, a la riba dreta do la seva
Ilcra, i que tant ha guanyat durant vint anys (afectant fins i tot els fonamcnts

de molts edificis) veig que es tracta d'una agitacio cxtraordinaria. Perque si es
comportes sempre aixi, ara o en el futur, la fac del m6n acabaria capgirant-se.
Pere el m6n sap assimilar aquests canvis: ara van cap a un costat, ara cap a
l'altre, i de vegades es contenen'"-. I no estic parlant aqui de les inundacions
sobtades, de Ics quals en coneixcm les causes. A la costa de Medoc, cl meu
germa, el Senyor d'Arsac, va poder veure corn una terra seva quedava colgada
per la sorra que el mar vomitava cap a ella'v'; encara s'hi pot veure la part alta
d'algunes edificacions. Les seves rendes i terres han quedat reduides a magres
dimensions.Els habitants de la regi6 afirmen que, des de fa temps, cl mar
avanca cap a les seves propietats, i han perdut ja quatre llegues de terrenv.
Aquestes sorres semblen perseguir-los1e', (C) i en veiem grans extensions de
movedisses que s'estenen a mitja llegiia i guanyen terra ferma.

(A) L'altre testimoni de l'Antiguitat amb qui es vol relacionar aquesta
descoberta es Aristotil (en el cas que el petit llibret de Meravelles extraor-
dinaries sigui seu'y'). En ell explica que uns cataginesos, despres d'haver na-
vegat molt de temps a la deriva per 1'Atlantic, mes enlla de I'estret de
Gibraltar, van arribar a descobrir una gran i fertil illa, molt allunvada de
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qualscvol terra forma, plena de boscos i enormes i profunds rius. Aquests na-
vegants, i mes endavant d'altres, hi van tornar despres amb les seves dones i
els seus fills per tal d'instal•lar-s'hi, atrets per la bondat i fertilitat del terreny.
Els refs cartaginesos, contemplant coin poc a poc se'ls hi despoblava el pais,
van prohibir taxativarnent, i sota castig de mort, que no marxes ningu mes.
Tambc van fer fora de la illa aquells que ja hi eren, perque tenien por que amb
ci temps es multipliquessin, fossin mes poderosos que ells i acabessin enfon-
sant 1'estat don provenien. Aquesta narracio d'Aristotil no concorda amb les
noves terres clue estem tractant. 194

L'home a qui abans he esmentat era simple i rustec, condicions propies
per a poder oferir un veritable testimoni. I es que les persones massa subtils,
tot i referir-se amb gran cura a moltes coses, acaben glossant-les15 i no poden
evitar d'alterar una mica la historia a forca de justificar la seva propia inter-
pretacio. No cxposen les cores en la seva puresa, sing que les torcen i oculten
segons el seu punt de vista, allargassant-les i eixamplant-les per tal de donar
credit al seu judici i fer-lo mes convincent"6. Cal una persona molt fidel, o
una tan simple quc sigui incapac de transformar i atorgar versemblan4a a les
falses invencions. Cal tambc que no estigui sotmes a cap prejudici197. L'homc
del qui us parlo era aixi. Em va presentar, a mes, mariners i comerciants que
havia conegut en aquell viatge. En tinc prou amb aquesta informacio i pres-
cindirc del que en diuen els cosm6grafs"8.

Ens farien falta topografs per tal de descriure detalladament els llocs con-
crets on van ser. Ara be: aquests, pel sol fet de gaudir, en relacio a nosaltres,
de l'avantgc d'haver vist, per exemple, Palestina, pretenen tenir dret a expli-
car-nos coses de tota la resta del mon'99. M'agradaria que cadascu escrivis
d'allo que sap i tant com en sap; i no em refereixo nomcs a aquest punt cn par-
ticular, sing a tot: hi ha gent que pot tenir un coneixement o experiencia so-
bre les caracteristiques d'un riu o una font, pero de la resta en sap el mateix
que tothom. Tot i aixf, aquesta mateixa gent fa servir els seus minsos coneixe-
ments per a escriure tota una fisica200. Aquest vici dona lloc a grans errors.20'

Crcc, tornant al meu terra, que no hi ha res de barbar ni salvatge en la na-
cio que va visitar l'home dels qui us he parlat, sing que cadascu anomena
,,barbarie 'a tot allo clue no quadra amb els seus costums propis. I, certament,
sembla que no tenim cap altre criteri de la veritat i la rao que I'exemple i idea
de les opinions i usos del pais on som202. Aqui sempre tenim la religio perfec-
ta, la forma de govern203 perfecta, aixi corn el perfecte i profitos us de totes les
coses. Els habitants d'aquell pais20° son salvatges per la mateixa rao que ano-
menem salvatges als fruits que la natura produeix de forma esponta-.
nia205.Per6, en realitat, haurfem d'anomenar salvatges20` a aquells que nosal-
tres hem alterat artificiosament i desviat de 1'ordre coma. En els primers, les
virtuts i propietats son vigoroses i pures207, i mes utils i naturals que no pas en
aquests que hem abastardit per tal d'adaptar-les al plaer del nostre gust co-
rromput. (C) I cal dir clue, en qualsevol cas, el sabor i delicadesa dels fruits
d'aquelles contrades sense conrear no tenen res a envejar als nostres. (A)No
es raonable que l'artifici208 avantatgi la gran i poderosa mare natura209: hem
arribat a recarregar tant, amb les nostres invencions, la bellesa i riquesa de les
seves obres que hem acabat fent-la malbc del tot. Pero alla on llueix la seva
puresa, les nostres futils i frfvoles empreses queden vergonyosament eviden-
ciades,
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(B) , Et veniunt ederae sponte sua rnelius
Surgit et in solis formosior arbutus antris,
Ft volucres nulla dulcius arte canunt»21 ^

(A) Amb tots els nostres esforcos som incapacos d'imitar el niu del mes
insignificant dels ocells, la seva bellesa i utilitat, com tampoc la textura de la
mesquina aranya. (C) Plato diu que totes les coses son producte de la natura
o de l'atzar ode la tecnica211. Les mes grans i belles provenen de les dues pri-
meres; les insignificants i imperfectes, de la segona.

(A) Si considero barbares aquestes nacions212 es precisament pel poc ama-
nerament que han rebut de la ra6 2 " humana. Les lleis naturals , no abastardi-
des per les nostres, encara els dirigeixen . I la seva puresa es tal quc de vegades
em disgusta que no haguessin estat coneguts abans , quan encara existien ho-
nes com Licurg i Plato214 que haurien pogut valorar - los amb mes encert que
nosaltres . I es que aquestes nacions de les quals en tenim ara constancia empi-
rica2'S ultrapassen no solament les descripcions amb les que la poesia ha em-
bellit l'Edat d ' Or, o totes les invencions que es puguin imaginar sobre la felic
condicio dels homes, sing fins i tot la concepcio i el desig mateix de la filoso-
fia. Ni Licurg ni Plato podrien haver imaginat una perfecci6 211' tan pura i sim-
rle com la que ara veiein per experiencia . Tampoc podrien haver cregut que
a nostra societat es capac de mantenir- se amb tan poc artifici i esforc. Jo li di-
ria a PlatO11: < Es una nacio en la qual no hi ha cap forma de comers, ni cap
coneixement de les lletres , ni cap cicncia dels nombres . Cap magistrat , cap ti-
pus de superioritat politica ni servitud domestica . Ni pobresa , ni contractes,
in sucessions , ni separacions : nomes ocupacions agradables. No hi ha mes
respecte al parentiu que el basic . No hi ha vestits , ni agricultura , ni metalls, ni
tampoc son utilitzats el vi ni el blat . Les paraules que fan refercncia a la men-
tida, la tralcio , la hipocresia , l'avaricia , l'enveja, la detraccio o el perdu no son
conegudes » 211. Que lluny es troba la reptiblica imaginada per Plato d ' aquesta
perfecci6 !2 : (C)»Viri a diis recentes».22°

(B),,Hos natura modusprimum dedit X221

(A) A mes, aquests pobles viuen en una contrada del pals molt agradable i
temperada, i m'han assegurat que no hi ha cap dels seus habitants que tingui
tremolors, o be sigui lleganyos, desdentegat o arquejat per l'edat. Es troben
establerts al Barg de la costa i protegits, per la banda terrestre, amb grans i al-
tcs muntanyes separades del mar per unes cent llegues. Tenen gran abundan-
cia de carps i peixos, que no guarder cap semblanca amb els nostres. Se'ls
inengen sense cap altre artifici que coure'1s222. El primer que van veure a ca-
vall (una persona amb qui ja havien tingut tractes moltes altres vegades) va
ser mort a dards abans que el reconeguessin: tant fou el panic que els va cau-
sar. Els edificis d'aquella gent son ben grans (poden arribar a allotjar dues-
centes o tres-centes persones) i estan contruits amb l'escor4a de grans arbres.
Es troben recolzats a] terra per un extrem i sostinguts Pun contra 1'altre per la
coberta , tal com passa en algunes de les nostres granges on ]a teulada arriba
fins a terra i serveix tambe de paret. Tambe tenen una fusta tan dura que pot
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servir per tallar, i amb ella fan espases 1 graelles per coure el menjar. Els sous
hits son teixits amb coto i es troben suspesos al sostre, corn els dels mariners.
Les dones dormen separades dels seus rnarits(cadascun to un flit a part). Es
lleven quan surt el sol i mengen immediatament, per a tota la jornada (no fan
cap mes apat durant la resta del dia). No beuen en aquell moment, tal coin
Suides ho explica d'altres pobles de 1'Orient, sino despres d'haver menjat. I
ho fan moltissims cops durant el dia2 2 1 . La seva beguda es feta de certes arrels;
to el color dels nostres vins clarets i nomes la prenen tebia. Aquest beuratge
es conserva tan sols durant dos o tres dies. El seu gust es una mica picant,
Bens embriagador224, saludable a 1'est6mac i laxant per aquells que no hi son
acostumatsPS; pel qui s'ha fet al seu gust resulta agradable. En comptes de pa
utilitzen una mena de materia blanca, semblant al coriandre confitat22 ; n'he
tastada227 i to un punt dole i una mica insipid. Tot el dia el dediquen a ballar.
Els mes joves van a ca4ar amb cis arcs,i una part de les dones to cura de mante-
nir escalfat i a punt el beuratge al que abans hem fet esment; aquesta es la seva
principal ocupacio.Pel matt, abans que els altres hagin menjat, alguns veils de
la comunitat prediquen tot passejant d'una Punta a 1'altra de l'edifici comu,
mentre repeteixen molts cops una mateixa sentencia; ho fan fins que han do-
nat una volta completa (i aquestes cases tenen ben be cent passes de llargaria).
Nomes recomanen dues coses: valentia contra els enemies i amistat amb les
seves dones. No deixen mai de remarcar, coin si es tractes d'una coda, aques-
ta darrera obligacio, degut a que son les dones les que els hi mantenen la seva
beguda tebia i a punt. Es pot veure en molts hoes, entre d'altres a casa meva,
la forma dels seus Hits, cordills, espases, i pulseres de fusta amb les quals es
protegeixen els canells durant els sews combats, aixi com grans canyes
-obertes per un extrem- amb el so de les quals mantenen la cadencia dels
balls. Van completament rasurats i tenen cura del cabell amb mes poliment
que nosaltres, comptant nomes amb l'ajut de Ia fusta o la pedra 211. Crcuen en
l'eternitat de les animes; les que son mereixedores dels deus van a parar al hoc
on Burt el Sol; les maleides, en canvi, a la bandy d'Occident221 . Tenen tambe
una mena de sacerdots i profetes que viuen apartats a les muntanyes i que no-
mes molt de tant en taut es presenten al poble. Quan arriben es fa una gran
festa i una solemne assemblea de molts poblats (cada edificacio, tal corn ja ho
he descrit, constitueix un poblet, que acostuma a distar una llegua francesa
dels altres). El profeta els parla en public, exhortant-los a la virtut i al deure;
pero tota la ciencia etica que posseeixen no come mes clue els dos articles es-
mentats: valor en la guerra i estima a les seves dories. Els pronostica tambe els
esdeveniments futurs i els resultats que cal que esperin de les seves empreses
actuals. O be els aconsella o desaconsella Ia guerra. Aixo si, en el cas que
s'equivoqui o passi alguna cosa que no havia predit, es condemnat per fals
profeta i, si el poden agafar, esquarterat en mil bocins. Per aquest motiu no es
torna a veure mai mes a aquell que s'ha errat una Bola vegada''0.

(C) L'adivinacio es un do divi, i abusar-ne constitueix una impostura pu-
nible. Quan els profetes escites s'equivocaven se'ls cremava encadenats de
mans i peus damunt d'un carret estirat per bous i pie de brossa211. Aquells que
tracten de les coses relacionades amb la conducta de la humana suficiencia te-
nen, pero, l'excusa de fer el que poden. Ara be: que pensar d'aquells que ens
van enganyant amb la pretensio d'una facultat extraordinaria?,ono haurien
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de set- castigats per la temeritat de la seva imposture i el no manteniment del

resultat promos?

(A) Tenon guerres amb les nacions que son roes enlla de les muntanyes232,

a i'interior de la terra ferma. Hi van completament despullats, sense mes ar-

mes que cis arcs o les espases de fusta, acabades en punta com si es tractes

d'una llama. La fermesa dels seus combats resulta sorprenent, perque

aquests no acaben si no es amb mort i efus16 de sang; la fugida o la derrota els

hi son estranyes. Cadascun s'emporta corn a trofeu el cap de 1'enemic que ha

mort i despres el col-loca a 1'entrada de la seva llar233. Amb els presoners fan

una altra cosa. Despres d'haver tingut cura d'ells, i d'oferir-los totes les co-

moditats quc vulguin234, el responsable del captiu convoca en gran assemblea

a tots els sous parents i amics.Lliga el brae de 1'enemic amb una corda, per

l'extrem de la qual el to ben subjectat (C) (allunyat-se unes passes per tal que

no pugui for-11 mal) (A) i 11 dona al millor dels seus amics 1'altre brae. Tots

dos, en presencia de l'assernblea, l'abaten a cops d'espasa235. Fet aixo, el coucn

i se'l mengen2',1 plegats, enviant-ne bocins als companys absents a la reunio.

Aixo no ho fan, com sol pensar-se, per alimentar-se (tai com antigament ho

feien els escites), sing per expressar una extrema venjanca22231, com ho prova el

seu contacte amb els portuguesos. Quan aquests eren els sous enemics23"
feien servir un altre procediment per matar-los; consistia en enterrar-los fins

a la cintura, lencar-los Bards, i finalment penjar-los. Van pensar que aquella

gent dun altre mon, que tants vicis havien sembrat entre els altres indigenes
dels pobles propers, eren autentics mestres en tota mena de maldats, i que no
practicaven precisament per casualitat aquest tipus de venjanca, mes doloro-

sa -pensaven- que la seva. I aixi van anar abandonant el sou antic costum
per seguir el dels nouvinguts. No em molesta que es constati el salvatge ho-
rror que hi ha en un acte com el que acabo de descriure, pero si que, tot criti-
cant aquelles faltes, ens tornern cecs a les nostres. Considero mes barbar
menjar-se un home viu que menjar-se'l mort: hi ha mes barbaric en atormen-
tar-lo, estripar-lo, rostir-lo lcntament, deixar que el mosseguin els gossos i
els pores(i aixo no ho hem llegit238, simplement: ho hem vist fa ben poc, i no
entre antics enemies, sing entre veins i conciutadans. I el que es pit)'or: sota el
pretext de pietat i rellgio241), que no pas rostir-lo i menjar-lo despres que ja ha
deixat de viure.

Crisip i Zeno 22241, dirigents de la secta estoica, van pensar correctament que
no hi havia cap mal en utilitzar, quan fos necessari, les despulles humanes
com a aliment. Els nostres avantpassats, assetjats per Cesar a Alesia232, van
decidir resoldre el problema de la fam originada pel setge menjant-se els cos-
SOS dels veils, les dunes i d'altres persones inutils pel combat.

(B) , Vascones, fama est, alimentis talibus usi
Produxere animas,, 243

(A) Els mateixos metges no dubten en utilitzar qualsevol remei util per a
la nostra salut, d'aplicacio interna o externa211. No s'ha trobat mai, pero, cap
opinio tan degenerada que disculpi la traIci0, la deslleialtat, la tirania o la
crueitat, faltes que ens son quotidianes.

Podem doncs anomenar barbars a aquells pobles en relacio a les regles de
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la rag'a', Pero no pas en relacig a nosaltres , perque els guanyem en tota mena
de barbaric . La seva guerra es del tot noble i generosa i possecix totes lcs pos-
sibles disculpes -i la bellesa- que aquesta malaltia humana admet. La gue-
rra no te, entre ells , cap mes fonament que l'anhe1 2 16 de virtut .21 7 No arriben a
plantejar - se la conquesta de noves terres perque gaudeixen encara de
l'abundancia d ' una natura que els mante sense cap esforc ni treball; tenen tot
cl necessari per subsistir , i en una quantitat que no els fa pensar en eixamplar
els seus limits.Es troben en aquell punt feli4 en que noes desitja cap altra cosa
quc no sigui la que les necessitats naturals ens imposen; la resta es, per aques-
ta gent, superflu . Generalment anomenen , germans - als qui tenen la mateixa
eclat que ells ; , pens ,, als menors ; i ,pares- als veils . Aquests deixen els seus
bens indivisos als hereus sense cap tftol , i amb la mateixa simplesa amb quc la
natura l'atorga a les sever creatures quan Ics produeix al mon. Si els }nobles
veins travessen les muntanyes per tal d ' atacar - los, el guany dell q ui s ' han fet
amb la victoria no consisteix en altra cosa que en la gloria i l'orgull d ' haver-se
manifestat com un mestre del valor i la virtut . I es quc no tenen cap necessitat
de les riqueses dels vencuts ; per aixo se ' n tornen despres al seu territori on no
els fa falta res i on saben fruir feli4ment de les seves condicions materials. Per
la seva banda , el poble a qui hem fet referencia no demana als seus presoners
mes que la confessig i el reconcixcment de que han estat vencuts . Ara be: en
tot un segle no n'hi ha hagut ni un que ho fes, preferint la mort a rebaixar, de
paraula o obra, un sol grau la grandesa del seu coratge invencible; no se'n tro-
ba ni un que no s'estimi mes ser mort i devorat a suplicar que no ho sigui.
Tracten els presoners amb tota llibertat24 ", perque la vida els sigui mes agra-
dable , pero tot sovint els fan amenaces sobre la seva futura mort , els turments
que hauran de suportar, i tot allo que els acompanya : l'esquarterament dels
seus membres i el festf que amb ells es donaran. I tot aixo es fa amb l ' unica fi--
nalitat d'arrencar - los de la boca alguna paraula humil o submissa, o be de
provocar - los el desig de fugir, obtenint aixi el premi d'haver - los pogut ate-
morir i anul-lar la seva capacitat de resistencia . Perque, efectivament , la veri-
table victoria consisteix nomes en aixo:

(C),, Victoria nulla est
Quam quae confessos ammo quoque subjugat (hostes-2+9

Els hongaresos210, guerrers bel•licosissims, en tenien prou amb que l'ene-
mic se'ls rendfs. I havent-li arrencat aquesta confessig, el deixaven marxar
sense provocar-li cap mal ni demanar cap boti; com a molt, els feien donar la
paraula de que, en endavant, no s'aixecarien en armes contra ells.

(A) Obtenim sobre els enemies for4a avantatges que no son nostres, sing
prestats per aquests. Tenir camel i bravos ferms es una qualitat de mano-
breS211 que res to a veure amb la virtut: no hi ha cap qualitat mes morta i cor-
poral que la simple fortalesa ffsica. Tombar el nostre enemic quan esta en-
lluernat pels rajos del sol es nomes una concessio de la Fortuna. A116 qui si
pertany a fart i a la ciencia es la suficiencia en 1'esgrima, tot i que de vegades
aquesta pot recaure en una persona vil i insignificant2 2. El valor d'un home es
troba en el seu cor i en la seva voluntat, on radica 1'honor. La valentia no con-
sisteix en la fortalesa de les carries i els bravos, sing en el coratge de l'anima.
No es troba tampoc en el valor del nostre cavall o en el de les nostres armes,
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sino en el nostre propi. Aquell que cau, obstinat en la scva fermesa (C)» si suc-

ciderit, de genu pugnat"- . (A)Aquell qui, tenint a prop el perill de la mort, es
mante ferm en el seu valor; que mentre entrega 1'anima mira encara el seu
enemic amb l'esguard impassible i arrogant254, no es pas abatut per nosaltres
sino per la Fortuna. Podem matar-lo, pero no veneer-102215.

(B) Els mes valents son, de vegades, els mes infortunats.

(C) Tambe hi ha derrotes que son tan triomfals com les victories: ni les
quatre victories germanes, ics mes belles mai vistes sota el sol -la de
Salamina, Platea, Micala's6 i Sicilia'''- podrien gosar plegades a comparar
tota la seva gloria amb la derrota del rei Leonides i el seu exercit al correc de
les Termopiles.^Es que hi ha algid que hagi corregut mai tant com per guan-
yar un combat com el capita Iscoles ho va fer per perdre'l?25" ^Es que algu va
invertir tant d'ingeni i de cura en assesg>urar-se la salvacio com ell ho va fer
amb la seva ruina?. Estava encarregat de defensar un cert pas del Pelopones
contra els arcadis i se sentia completament incapac per poder-ho fer, degut a
les conditions geografiques d'aquell floc i de la desigualtat de les forces: inevi-
tablement, tot aquell clue s'enfrontes a 1'enemic alli quedaria per sempre. Pero,
d'altra banda, trobava indigne de la seva virtut i magnificencia com a lacede-
moni fallar en la seva missid. Entre aquestes dues solutions extremes va deter-
minar una decisio intermitja que consistia en el seguent: els mes joves i forts
del seu exercit va conservar-los pcl serve] i la defensa del seu pais,on els va en-
viar; amb la resta dels soldats va decidir sostenir la posicid en aquell pas per tal
quc cis resultes ben car als seus enemies. I aixi va ser: tot i trobar-se completa-
ment envoltat per 1'exercit dels arcadis va assolir encara provocar una gran
carnisseria entre aquests (que despres, pero, els van executar). No era aquest
cl millor trofeu atorgat pels vencedors als vencuts? Veneer vol dir lluitar, no
salvar-se, i l'honor i la virtut consisteixen en combatre, no en abatre.

(A) Reprcnguem la nostra historia.Els importa que aquests presoners
dcls qui paricm se sotmetin, i durant el periode de temps clue son amb ells -
dos o tres mesos- semblen tenir un talant alegre; exciten els seus futurs bot-
xins dient-los si volen adclantar les tortures: els desafien, els insulten, els re-
treuen la seva covardia i el nombre de batalles que van perdre lluitant contra
ells. Tine una caned feta per un captiu on a uest ve a dir el seguent: «Que vin-
guin tots, si s'atreveixen, i s'apleguin per fer un apat amb mil perque aixi es
menjaran als seus propis pares i avis els quals, a la vegada, van servir d'ali-
ment i manuntenczo del meu propi cos. A quests musculs -diu- aquesta tarn
i aquestes venes son les vostres, oh pobres foils! Es que no sabeu reconeixer que
la substancia dels membres dels vostres avantpassats encara es en ml?: assabo-
riu-la be, perque hi trobareu el gust de la vostra propia carn!»259 En aquesta
composicid no s'hi ensuma cap barbaric. Aquells que els pinten moribunds,
situant 1'acci6 en el moment en que els maten260, descriuen al captiu escopint
la cara del botxi i fent-h notes. Certament, no paren d'embravir-los i desa-
fiar-Los a traves de Les seves paraules o de les seves expressions fins al darrer
moment. En comparacid a nosaltres'", heus aqui uns homes ben salvatges.I
die aixo perque, o be ells ho sdn a consciencia o be ho som nosaltres : hi ha
una sorprenent distancia entre la seva mancra de ser i la nostra22112.
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Lis homes tenon molter dones, i el nombre d'aqucstes augments en pro-
porcio a la reputacio del valor d'aquells. Una curiositat dels seus matrimonis
es que la mateixa prcocupacio que tenen les nostres mullers per apartar-nos
de 1'amistat d'altres dones tambe la possecixen les indigenes, pero a I'inreves:
atentes a ('honor dels seus marits mes que a qualsevol altra cosa, busquen i
s'apliquen en aconseguir totes les companyes que podcn, perquc un gran
nombre de dones testimonia la virtut del seu marit.

(C) Potser les nostres mullers creuran que aixo es un fet miraculos; pero
no ho es pas. Es tracta d'una virtut propiament matrimonial, i en el rues alt
grau3'3.A la mateixa Biblia, Lia, Raquel, Sara2'3, aixf com les dones de Jacob
oferien als seus propis marits les mes agraciades serventes. Livia -pel sou
propi interes- va secundar aixi els apetits d'August21_'. I Estratonica, muller
del rei Dcjotarus, no nomes va oferir al scu marit la bellissima domcstica quc
la servia, sino que fins i tot es va for carrec, i amb tota cura, dels infants
d'ambdos, fent-los costat, a mes, perque heretessin els estats del seu pare266.

(A) En definitiva: que ningu cregui que fan tot aixo per una simple i servil
obligacio a les sever tradicions, ni per la forca i autoritat dels seus antics cos-
turns, irracionals'" I mancats de judici, ni tampoc pel fet de ser posseidors
d'una anima tan estupida quc sigui incapac de prendre una altra opcio. Crec,
al contrari, que es poden al-legar trets sobre la seva capacitat-`''; abans he re-
produit una de les seves can4ons bel•liques, pero encara en tine una altra de
tema amoros qque comenca aixi: Serp, atura't; atura't, serp2" que vull que
ma germana obtingui del teu dibuix el patro perfor un bell Gordo i oferir-lo a
la meva estimada. Que per sempre mes durin en to la bellesa i disposicio, pre-
ferida per mi entre totes les altres serps! -.27 Aquests primers versos son la co-
da de la can46. I jo he tingut prou comers amb la poesia com per afirmar que
no solament no hi ha res de barbar en aquesta imatge, sino que resulta del tot
anacreontica=". El seu dole llenguatge to un so agradable que recorda les ter-
minacions greguesn-.

Tres d'aquests indigenes, ignorants del preu que costaria a la seva tran-
quil-litat i fclicitat el coneixement de les nostres corrupcions'73 van abando-
nar la dolcor del seu eel per tal de veure el nostrc, arribant a Rouen17, en
temps de Caries IX275. No sabien que aquest canvi els conduiria a la seva ru'i-
na, que pressuposo deu trobar-se ja ben avancada276: pobres miscrables en-
ganyats per la novetat!. El rei Caries IX els va parlar durant una llarga estona.
Se'ls hi van ensenyar els nostres usos, la nostra pompa i la disposicio d'una
bella ciutat2". Despres de tot aixo algu els va dernanar la seva opinio sobrc
alto que trobaven mes admirable entre totes les coses que havien vistes. Van
donar tres respostes, i em sap molt de greu d'haver-ne oblidat la tercera; les
altres dues encara les recordo. Van dir, en primer lloc, que trobaven ben es-
trany que aquells homenots barbuts, forts i armats que envoltaven el rei (es
probable que parlessin dels suissos de la seva guardia personal) accedissin en
obeir un non''-'"; els sobtava tambe que no fos precisament un d'aquells sol-
dats el triat per fer-se carrec del comandament271. En segon lloc, i tenint en
compte que en la seva llengua els homes s'anomenen entre si ,meitats van
dir que havien observat entre nosaltres homes rics i farts de tota classe de co-
moditats, mentre que les seves meitats es trobaven pidolant a les pontes
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d'aquests, demacrats per la fain i la pobresa . Els resultava estrany que aques-
tes meitats necessitades patissin una injusticia com aquella, i que no agafessin
cis rics pel co!! o calessin foe a les seves cases"'.

Vaig parlar molta estona amb un d'aqucsts indigenes . Pero !'interpret em
seguia tan malament i es veia tan incapacitat , degut a la seva ruqueria , per en-
tendre e1s meves cavil • lacions que no en vaig treure cap profit"' . Li vaig pre-
guntar quina era la recompensa per la jerarquia que detentava entre els seus
( era una mena de cabdill, i els nostres mariners li donaven el tracte de ,rei»).
Em va respondre que aquesta consistia en marxar el primer en la guerra.
Despres em vaig interessar pel nombre d'homes que manava, i ell em va as-
senyalar una extensio de terreny que en podia contenir quatre o cinc mil.
Tambe Ii vaig preguntar si tota la seva autoritat expirava en acabar la guerra, i
em va respondre que conservava cl seguent privile gg i: quan visitava els poblets
que d ' ell depenien li obrien una singlada entre els faigs-'"z dell seus boscos per
tal que hi passes amb comoditat.

No esta malament , tot aixo. Pero compte; si aquesta gent ni tan sols porta
calca llarga... !283
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