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Bons amics:

Diu l'apostol: Cum metu et tremore vestram salutem operamini (F1 2,
12), i aquest es exactament el meu estat d'anim ara. Perque jo soc aqui per
una amistosa deferencia que mai no agraire prou, pero aqui jo no hi en-
caixo del tot. Perque Jo no procedeixo del camp de la filosofia: hi he arri-
bat molt accessoriament i amb moltes, moltissimes limitacions. Es clar que
quan vaig estudiar, ja fa mes de quaranta anys, a la Universitat Pontificia
de Salamanca, ciutat que encara avui em to encisat, vaig assimilar el metode
escolastic, digucm, doncs, amb totes les reserves que vulgueu aristotelic,
del qua] he viscut per scmpre rues, i que dona una capacitat de penetracio
sistematica en les realitats mes abstractes que no crec que es don] enlloc
mes, i per aqui si que hi hauria hagut en mi en estat mes o menys de la-
tencia, una rcserva de Plato i Aristotil eficac i bastant resolutiva. Pero els
meus primers interessos s'adrecaren a la satira romana, a la lirica grega, a
la historia de Grecia, al teatre grec, i, explicitament, nomes despres direc-
tament a la filosofia de Grecia.

Es clar que Plato, a classe l'he llegit molter vegades ja abans de la meva
dedicacio mes especifica a la filosofia, i hi he insistit molt, principalment
en el Crito i en l'Apologia, pero el mobil era divers: aquests dialegs reu-
neixen per a mi uns components essencials per al treball a la classe: una re-
lativa facilitat de llengua, i una profunda noblesa humana. En aquests pa-
rametres, pel que fa a Plato, m'hi he mogut sovint, tambe amb altres dia-
legs llegits conjuntament amb els alumnes: l'Eutifro, el Laques, el Carmi-
des...
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I ara ja aqu1 a%anco una idca quc prohahlrmcnt II es tard ampliarc: jo

no se Si es trobaria algun altre autor que presenti nivells de dificultat tan

diversos , des del punt de vista de la llengua, com Plato: des dels dialegs de
lectura facil , pel que fa a la llengua grega, com son els esmentats , i entre
els de mes relleu , el Fedre, per exemple , que tampoc no prescnta grans di-
ficultats pel que fa a l ' idioma, i el Parmenides i el Sofista, i algunes sections
de la mateixa Republica , de lectura dificilissima ... Pero en parlarem mes
tard i ho raonarem...

I ara reculo cap als meus anys d'estudiant a la Universitat de Barcelona,
cap als finals del decenni dels quaranta i principis del decenni dels cinquan-
ta. Vaig coneixer aleshores una persona que per a mi fou mes que impor-
tant, fou decisiva . Em refereixo a] Dr. Jaume Olives i Canals, catedratic de
grec, aleshores , de l'Institut Balmes de Barcelona , delegat a Barcelona del
«Instituto National del Libro» i director literari de (.' Editorial Herder. Era
un home que conjugava un tremp cristia agusat i indiscutible amb un rigor
i exigencia de mctode i de pensament com poques vegades mes he vist: era
un savi en el sentit rues pie de la paraula. Era un hel-lenista exceptional do-
blat d ' una categoria humana extraordinaria , frustrat en el que hauria hagut
de ser el transcurs normal de la seva trajectoria filologica per I'absurda guer-
ra incivil. D ' extraccio menorquina ( la seva familia procedia de Ciutadella)
patia una miopia tan forta que el deslliura fins i tot d'anar at front de guer-
ra quan fou cridada la seva quinta . Com a hel-lenistes , ell i Joan Petit, tra-
ductor insigne de Demostenes a la Fundacio Bernat Metge , i home tan po-
lifacetic que acaba essent catedratic de frances medieval a la nostra Univer-
sitat, eren la continuacoo natural de Caries Riba pel que fa al grec. Pero la
guerra civil i el franquisme subseguent ho van arruinar tot, i tambe les bo-
nes perspectives del grec a la nostra Universitat.

El Dr. Olives, jo el vaig tractar molt. Era un home d ' una lectura vas-
tissima, d ' una cultura inimaginable , d'una profunditat en els seus comen-
taris senzillament esbalaidora . Quan penso que soc precisament jo el seu
continuador en la dedicacio a Plato a la Fundacio Bernat Metge m'adono
de la responsabilitat que aixo m'imposa de mes a tries, sumada a la que pro-
ve de Plato mateix, perque accedir a Plato despres del Dr. Olives esvera
una mica.

El fet es que el Dr. Olives s'interessa per mi, i es per ell que jo soc a
la Fundacio Bernat Metge . No dic aixo com si fos una dissimulada insinua-
cio d'una valua que lo em pugues atribuir . Deu me ' n reguard !, ho dic per
aquell sentit d ' acollidora sensibilitat humana i cristiana que el Dr. Olives
tingue en un grau maxim -era un enamorat de sant Francesc , i terciari fran-
cisca ell mateix-, que el duia a una actitud molt receptiva , pensant que del
be que es pugui fer ja hi ha qui n'administra els resultats corn cal. Ja m'en-
teneu; lo soc ben conscient de les meves limitations.

Hi ha un altre fet important : el Dr. Olives em va presentar personal-
ment al mestre Caries Riba . El primer contacte personal amb Carles Riba
jo el vaig tenir a la tardor de 1'any 1949, pero el tracte de moment no va
continuar , i va ser cap als anys 1951 o 1952 que el Dr. Olives establi
aquest contacte que ja seria definitiu . La qual cosa per a mi ha estat llar-
gament determinant , fins ara mateix , perque quan a 1'estiu de 1'any 1953
vaig dir a Caries Riba que em proposava fer una test doctoral sobre la sin-
taxi del satiric roma Juvenal, ell m ' encarrega immediatament que simulta-
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niament fes una edicid del satiric pcr a Ia Iit nduto li<ru,tt i1ctgc. Aixo cm
represents una 1ncorporac16 a les tasques de la Fundacio que encara avui
no s'ha interromput , i ara fa una vintena d'anys que, a rues a tries , pertanyo
al Consell Directiu. Jo vaig presentar la rneva tesi doctoral el marcc del 1957
i pocs rnesos despres vaig lliurar personalment al mestre Riba i'edicit de
Juvenal que m'havia encarregat , a la qua] feu una primera revisit . Ja no ens
vam veure gaire mes, perque en acabar a Salamanca la meva carrera ecle-
siastica vaig anar a Alemanya amb una ajuda economica del Ministers d'A-
fers Exteriors , a la tardor del 1958, i ell moria tretze o catorze mesos des-
pres ; encara hi va haver entre nosaltres una brew correspondencia, com po-
deu constatar en el segon volum do la publicacid que n ' ha fet Caries Jordi
Guardiola.

En el meu ilibre Cartes Riba poeta i humanista cristia deixo ben clar
que jo, Riba, el vaig tractar poc, i no he tingut mai la pretens16 d'ingressar,
com han fet tants d'altres post mortem en el cercle dels sous amics. Amb
el mestre Caries Riba ens vain coneixer be des que el Dr. Olives ens va pre-
sentar. Mentre vaig ser a Barcelona l'anava a veure alguna vegada al seu des-
patx de la Fundacio, pero no recordo haver parlat mai amb ell de res que
no fos estrictament de grec o de hats, i eventualment de la Fundacio. Dc
manera que jo no he dit mai que fos amic de Caries Riba; conegut, i ben
conegut si , pero de la coneixen4a a 1'amistat hi ha un espai que per nosal-
tres no va ser recorregut.

I tanmateix , el rneu tracte amb Caries Riba fou determinant en la meva
dedicaci6 a la Fundacio . En efecte, deia sovint, a mi mateix m'ho havia dit
mes d'una vegada, que un gran defecte de la Fundacio era que s'hi comenca-
ven molts autors i que no se n'hi acabava cap. Be , jo, per raons obvies, el
primer que vaig editar a la Fundacio va ser al satiric roma Juvenal . Despres,
ara no se ben be per que , vaig preparar una edicit del uric grec Baquilides,
contemporani i rival de Pindar , un sot volum . ( I us dire aixi, entre paren-
tesis, quc d'aquesta edicit ja fa anys que me n'avergonyeixo una mica, i
que si ara la pogues refer, em sortiria un treball de debo molt distint). I
despres, posat a treballar altres autors , vaig recordar el que Caries Riba deia
sobre els autors inacabats . Un monjo de Montserrat, Dom Antoni Ramon
i Arrufat, havia preparat abans de la guerra una edicid de l'historiador grec
Polibi, dc la qual despres es despreocupa (mori 1'any 1972). Dories j*o em
vaig decidir a reemprendre - la i acabar- la: vuit volums que, afegits als qua-
tre de Dom Antoni Ramon d'abans de la guerra, fan dotzc.

Pero durant la meva dedicaci6 a Polibi es va produir un fet luctuts: el
notable filoleg i mestre d ' hel•lenistes Jaume Berenguer es va morir, i en la
seva mort deixava interrompuda la serie de magnifics volums que anava de-
dicant a Tucidides , en el cinque . Els tres que li mancaven , vaig considerar
una obligacit moral confeccionar - los jo.

Despres vaig voter fer alguna cosa que fos del tot meva , i em vaig de-
cidir pet comediograf Aristofanes (cinc volums). Que precisament jo em de-
diques a Aristofanes va fer gracia i estranyesa; el senyor Joscp Pla, amb qui
vaig tenir un minim , pero cert tracte personal , ho va comcntar agudament
a les pagines de la revista « Destino».

Pero tots aquests anys jo havia seguit amb interes la dedicacid a Plato
del Dr. Jaume Olives , i eventualment havia col • laborat amb ell en aspectes
molt sccundaris , i de forma absolutament anonima, a aquesta dedicaci6. Ell
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dacio, l'havia de recollir jo. No se exactament des de quan ni cl perque,
pero el cert es que en els ultims anys de la seva vida el Dr. Olives estigue
molt en desacord amb ]a Fundacio . En aixo coincidia , encara que la coin-
cidencia devia ser estrictament material, amb un altre gran humanista, ]'E-
duard Valenti . A mi el Dr. Olives m'havia dit repetidament que si conti-
nuava col-laborant amb la Fundacio , era per fidelitat personal a Caries Riba,
pero que si un dia la situacio variava , que ell deixaria immediatament la Fun-
dacio. I ho va complir . El seu ultim volum, el Fedo, va sortir ]'any 1962,
pero ell f'havia Murat f'estiu del 1959. Dc la impressio del volum en vaig
tenir cura jo mateix, a precs del Dr. Olives, perque el tracte personal amb
]'editor se fi havia fet molt dificil.

I ara si que entro realment en materia. De manera potser massa tarda-
na, em vaig decidir per Plato. El mestre Caries Riba i el I)r. Jaume Olives
m'hi havien portat. No vull dir res aqui de la primera dedicacio platonica
a la Fundacio Bernat Metge , tret d ' aixo , que fou insatisfactoria. La veritat
es que quan s'agafa el primer volum de Plato a la Fundacio degut at Dr.
Olives, el canvi que s'hi nota no pot set mes imposant : comencant pel trac-
tament del text grec , es veu que ha estat examinat amb minuciositat i efi-
cacia, i que les lectures anotades a 1'aparat critic no s'han escollit a la ba-
bala: aixo, que despres la meva col-laboracio amb ell m ' ho demostri sense
cap dubte , es nota ja a primera vista : ell es feia del text a traduir una idea
molt completa , molt cabdal , escrutant - ne totes les possibilitats , sense ex-
cloure les que li fornia la critica textual, i aleshores estudiava el grec que
tenia at davant en la seva contextura sintactica , en les seves caracteristiques
d'estil, en el marc de pensament en que cada text particularment s'inseria,
i nomes quan tot el seu examen Ii fornia una coherencia sense clivelles, una
visio completa , sintetitzadora i integradora del que calia traduir, flavors Al
posava amb un domini del catala que tambe esbalaia. I aquests son cis seus
tres volums, amb el Crdtd, el Menexen , el Men6, ] 'Alcibiades i el Fedo. I
en el seu treball manejava sempre una bibliografia veritablement europea
( a la qual tenia bon acces per la seva gestio at davant de ]'Editorial Herder).
Dic europea , i hauria de dir preferentment alemanya, pero una de les coses
que Tell mes aviat vaig aprendre va ser la valoracio justissima que feia dels
grans filolegs classics i dels humanistes anglesos.

Segurament ha arribat ja el moment de parlar de la meva experiencia per-
sonal de Plato . Com a rerafons d'un cert rclleu us dire que he treballat molt
Homer , i que, per raons facilment comprensibles , pero que ara no ve a
tomb explicar tries, la llengua homerica es una llengua molt plastica, que
juga amb un nombre reduidissim de conceptes , i per tant de substantius,
abstractes . Es molt significatiu tanmateix insinuo , que un d'aquests pocs
substantius abstracter sigui precisament yeveatc. En general tot es concret,
tangible , i es pot mesurar en profunditat . Pero deturem - nos una mica aqui,
i hi trobarem perspectives sorprenents. Probablement , el pensament home-
ric no era tan a nivell de superficie ( i no dic superficial , perque 1'adjectiu
malmetria decisivament el que vull dir). Tevcots es el substantiu verbal de
yiyvo tut ( de la mateixa arrel indoeuropea que el llati gignere , pero la se-
mantica de f'arrel indoeuropca ha variat molt el sentit en les dues llcngues,
el grec i el llati) i indica el proces pel qual quelcom arriba a ser, esdeve.
Els lectors homerics hi veien aquest sentit, naturalment. De manera que el
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pen^anIent 11() n1CrIC no cry till d!,, ur,iu ,in nuI*II] IIniCnt pcnticm, I pre-
sentava un primerissim moment d'aprolundiment, especulatiu, diriem, amb
perdo dels especialistes, metafisic, a una immensa distancia encara, de la me-
tafisica plena, pero en aquesta direccio. Doncs be, en els hots homerics Ilia-
da XIV se'ns diu, al primer, que l'Ocea es Oet>>v yEveolg, «1'origen dels
deus» i a] segon, 6c 7LEQ yevEOi; tavTEOat TEzvxtat, que 1'Ocea «esdev6
origen de totes les coses>', Cl que uns cent cinquanta anys despres ja es dira
clarament causa primera, principi (dpyri). L'Ocea, 1'aigua, es 1'origen de
tot, explica 1'existencia dels deus i la del cosmos, amb tot el que aquest cos-
mos come. No es frapant que despres, al s. VI, Tales de Milet ens digui
que l'aigua es la causa de totes les coses? El pensament grec ha evolucionat
si, pero homogeniament, hem depassat del mite, pero en la seva mateixa di-
reccio. De manera que Tales no va partir de zero, va recolzar en el seu mon
intellectual, en que Homer ja li forni unes primeres dades, que responien
al paper de 1'aigua, tan decisiu en la visio i la vida d'aquells primers homes.
L'aigua, el mar, van ser transcendentals a Grecia, i quan Pindar comenga
lapidariament la seva primera Olimpica (p1UTOV tEv i:bwp, el component
cosmologic no hi pot ser ignorat.

Pero tornant al que deiem, fart d'Homer estreba molt en la qualitat con-
creta dels seus conceptes, i, repeteixo, d'abstractes n'hi ha molt pots, tot i
que puguin ser tan decisius corn yeveots, que en la filosofia posterior sera
recmplagat amb mes eficacia pel terme que sera ja decisiu i classic, dey>1,
en ]lati principium. De manera que, ja d'entrada, la Ilengua platonica pre-
senta un aspecte radicalment invers, en ella hi ha en quantitat practicament
innombrable, substantius i idees abstractes; la ilengua grega en general ha
evolucionat i ha afrontat a tots els nivells uns problemes molt diferenciats
i matisables, de manera que ja inicialment, nomes en ]'aspecte estilistic, la
fesomia del grec homeric to poques coses en corms amb la del grec plato-
nic. L'esforq peculiar de la ilengua en filosofia es constant.

Considerem el Iloc de Plato al Teetet 181c: hi surten el substantlu xfvrl-
otq <moviment,, i l'infinitiu xtvrtoeat <moure's», «ser mogut>>. Ara be, el
substantiu grec significa «moviment» en el sentit mes generic de «modifi-
cacio», i en el llenguatge colloquial compren tant el moviment de traslacio
com la modificacio qualitativa. Ara be, al Parmenides, dialeg certament an-
terior al Teetet, al floc 138b Plato oposa amb oposicio contradictoria i ex-
cloent el moviment (x%vrlot5) i el repos (>oiuv(R: infinitiu): per tant el mo-
viment hi es entes en la seva maxima extensio possible, en tota la seva ex-
tensio. En el floc del Teetet no: es diu clarament que el mot xivrlot; s'a-
plica a dues menys de moviment. Si ara mirem el floc Lleis (893c) (al llibre
X) comprovarem que ens trobem en les immediacions d'Aristotil, per a qui
xivrlotc ja to tin sentit estrictament filosofic, metafisic, per tal com distin-
geix quatre modalitats de moviment: substantial, qualitatiu, quantitatiu i lo-
cal. El floe de les Lleis es molt llarg, i nomes puc resumir-lo, pero Al dis-
tingeixen el moviment de trasllat, el de rotacio (o revolucio), i tambe el mo-
viment que representa la modificacio, en augment o en minva, del volum
de les coses, de manera que d'aqui a la classificacio aristotelica hi ha molt
menys espai que entre aquest floc i el primer cronologicament del Parme-
nides. La ilengua, per mitjans purament linguistics, ha estat capaq d'aquesta
operacio ensems reductiva, pero aprofundidora en la realitat de les coses:
amb aixo es troba el traductor de Plato quan s'hi posa amb un sentit de
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responsahilitat. I)cl tot. I.i cusa n(,m^s _s put lAl rir anlb notes 11 pCU de

pagina.
Un altre hoc no gaire distant d'aquest, al mateix Teetet , ens fa veure

molt Clara la gesta de la filosofia de Plato. Al floc 182a trobern el terme
totoirlg, qualitas , « qualitat ». El hoc es notabilissirn, perque cronologica-
ment es la primera vegada que trobem el mot, de manera que assistim a l'au-
tentic part d'un concepte . Plato ho remarca , diu que aquest mot es OXXo-
xo-ov bvo ta , un mot « estrany ,, o potser « portentos »; aquest component
de prodigi , que no es pot excloure de cap manera del text platonic en ques-
tio, marca be l'actitud i la capacitat platonica de filosofar . L'origen, I'eti-
mologia del mot forjat per Plato es molt Clara , es 1'adjectiu roioc qualis,
interrogatiu, que pregunta per la mena de cosa de que es tracta; de si un
arbre, posem per cas, es una pomera o un perer : de quina mena d'arbre es
tracta? I Plato ha tret la diferencia especifica , ha convertit en concepte ca-
bal i independent el genere proxim , i ha produit un substantiu , i un con-
cepte que seran Claus en la filosofia universal. Concretament , aqui hem tin-
gut la fortuna excepcional de docurnentar un cas concret d ' un proces que
en general a Grecia es molt recurrent i esbalaidor.

Llegir i traduir Plato fa veure el prodigi mes general que es realitza en
la llengua grega. En els seus primers estadis deguc ser una llengua molt ru-
dimentaria , molt primaria , que servi per a satisfer les necessitate mes ele-
mentals de les gents que la parlaven , cap al 2.600 a.C., data en que es do-
cumenten grecs a Grecia , gents que procedien de la conca del Danubi. Pero
aquella llengua , amb els seus sisterna de conjugacio i de declinacio , posseia
unes virtualitats , un potencial que, certament , no deu haver tingut cap altra
llengua. Perque sempre va davant el pensament , seguit immediatament per
l'idioma. I el pensament forca la llengua , i l'obliga a expressar exactament
els seus continguts . Pero aixo to un limit , i sempre arriba el moment en
que la llengua ha exhaurit del tot les seves possibilitats , 1 aleshores el pen-
sament es detura, i ja no avan4a . Doncs be, la llengua grega, marcadament
sintetica , amb ]a massa del seu lexic , que es fonamentalment indoeuropeu,
pero amb caracteristiques morfologiques i sintactiques molt singulars, ha
possibilitat el progres del pensament fins a la Pura abstraccio . Aquesta fies-
ta ha estat negada als altres idiomes . Llibres com la Metafisica d'Aristotil,
o com l'Etica Nicomaquea , son de lectura dificilissima , tal com el Parme-
nides o el Sofista platonic. Pei que fa als dos Llibres aristotelics esmentats,
jo diria que son de traduccio literal impossible , i que adhuc els millors tra-
ductors el que fan es un comentari o interpretacio , molt sumaria , cenyidis-
sima al text, si ho voleu , Pero simple traduccio , no. Ho podeu veure en la
molt bona edicio trilingue que el senyor Valentin Garcia Yebra ha publicat
de la Metafisica d'Aristotil en una reedicio recent.

El joc dels participis grecs, subtils en els seus sentits, la doble oposicio
del tema d ' aorist, que expressa la dita accio puntual, un instant en el de-
senvolupament de 1'acci6, la idea del verb, oposicio per un canto al tema
de present, Clue expressa l'accio en la seva duracio actual ( present d ' indica-
tiu) o en la seva duracio passada ( preterit imperfet), i per 1'altre al terra de
perfet, que expressa el resultat actual en el present d ' una accio totalment
acabada (perfet d'indicatiu) o el mateix, pero en el passat ( plusquamperfet),
tot aixo ens dona com a resultat en el complex de la llengua la possibilitat
d'objectivar al cent per cent la semantica de Les formes per a oposar- Les en-
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trc si nitidament, i aim') possibilita al maxim la crclciOO dun Instrument lin-
guistic de la maxima eficacia per a anar ines enlla de Tosser visible, per a
arribar a la metafisica.

Pero el fenomen no es nou a Grecia: des del segle X a.C. els grecs van
sentir la irresistible atraccio del mes enlla, i van realitzar la primera colo-
nitzacio, tries enlla del mon que normalment els era abastable, van arribar
a la Mediterrania occidental, a Marsella, a la nostra Empuries (del s. VI
a.C.), van arribar a les Maresmes de Huelva, a] regne de Tartessos, creua-
ren 1'Estret de Gibraltar, i arribaren amb certesa al sud d'Anglaterra, i pro-
bablement al nord, a les costes d'Escocia. Cap a Orient arribaren a la Pe-
ninsula de Crimea (expedicio de regres dels Argonautes) i sembla que, ja
molt aviat, a les costes de l'India.

L'aventura intellectual dels grecs culmina en la metafisica platonica, en
el seu viatge dell objectes diguem palpables al concepte (la induccio socra-
tica), del concepte a 1'essencia, de 1'essencia a la idea, de la idea al mon de
les Idees. En traduir Plato es viu aquesta meravella, aquest meravellos viat-
ge, i si es fa des d'una optica cristiana, us dire sense embuts que s'arriba a
la Idea de Deu. L'U de la Republica es una idea monoteista de Deu. En el
descobriment platonic de la Divinitat jo seria incapac de mesurar-hi el com-
ponent mistic i el component simplement racional, pero el primer em sem-
bla innegable, hagut per una mena de revelacio molt intuida. Pero aquest
no es el moment ni 1'oportunitat de seguir per aqui.

Pel que fa a la capacitat de les altres ]longues en la seva qualitat d'ins-
trurnent per a reproduir fidelment el pensament metafisic, fixeu-vos que
una llengua que s'acosta molt al grec per a aquestes comeses coin es el Ilati
va haver de crear artificialment, perque en llati classic no existia, un parti-
cipi del verb copulatiu esse (ens entis), perque aitrament als escolastics els
era impossible de reproduir l'especulativa racional que els venia de la filo-
sofia aristotelica grega.

Tirant enrera, tornern al nostre Caries Riba. Hi ha una noticia que m'ha
arribat des de fonts diverses, i que em penso que es fidedigna: quan con-
feccionava la seva segona versio de 1'Odissea havia dit mes d'una vegada
que per a posar-se en estat de gracia poetica per a encertar el to de llengua
que volia fer servir, ]legia els sainets costumnistes de 1'Emili Vilanova. Aixo
ara ve a tomb una mica, una mica nomes. Plato no va crear ex nihilo el ge-
nere del dialeg filosofic; els comentaristes i autors de I'antiguitat ens diuen
unanimement que s'inspira en els mims (diriem sainets) de Sofro i de Xe-
narc, petites peces teatrals simplement dialogades, de contingut insignifi-
cant, que ens donen a coneixer escenes casolanes i de carrers dels grecs de
les generacions immediatainent anteriors a la de Plato. Doncs be, a partir
d'aqui Plato va crear uns dialogs que son un prodigi de perfeccio formal,
de coherencia dels continguts, d'equilibri entre les parts, d'una simetria ab-
soluta, aixo tenint en compte, naturalment, la profunditat i I'abast del seu
contingut.

A la Fundacio Bernat Metge vaig comencar la meva dedicacio a Plato
comen4ant pel Gorgias per indicacio expressa del Dr. Olives: -Ara, jo faria
el Gorgias», m'havia comentat ell. I en comencar per aqui ara m'adono d'un
premonitori doble socratisme, que veig mes ara mateix que quan m'hi vaig
posar. En efecte, socratic es 1'esforc constant de cara a una formacio clara
de conceptes. Primer en els encontres amb els sofistes. I en el Gorgias al
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hell c^^mcn^amrnt hi uc^i>^m du^^ ^^ .^^{rs, In Una 'ryiiendia quad imme-
diata, 448b-c, en que es determina per comparacio amb l'ofici del merge i
el del pintor 1'ofici del sofista Gorgias (retor i professor de retorica), i la
definicio exacta d'aquest ofici, a la qual s'arriba per un desenvolupament
que es un model precis d'induccio socratica, desfet un previ malentes («Nin-
gu no t'ha preguntat com es fart de Gorgias, sing que es- [448e], el pas al
nivell metafisic es clar i immediat). Pero tambe, immediatament, trobem el
nivell etic, encara que de moment proposat amb una certa parcialitat, com
a cas particular d'allo de fer mes bons els homes, que Burt per tot arreu, de
manera insigne al dialeg Laques, per exemple: -1 proclamarem que ets ca-
pac de fer dels altres uns bons oradors?>> (449b). Aqui, en una clara apli-
cacio del metode inductiu, tal coin fart de teixir tracta de la confeccio de
vestits, i la musica tracta de la composicio de cants, la retorica tracta dels
discursos (449c-d), pero no de tots els discursos.

Amb aixo el que voldria dir es que ja d'entrada em vaig trobar amb un
Socrates molt caracteristic. Perque Socrates i Plato practicaren fart de des-
puntar les objeccions demostrant que els oponents feien servir conceptes
no prou pensats i excessivament borrosos, difurninats.

Pero, i aixo es mes important, els conceptes investigats per Socrates i
Plato tenen valors, assumint un sentit molt modern d'aquest terme. En el
nostre cas fora el de la justicia, tan important, tot i que aqui es coin un pa-
rergon, es a dir, sense negar la suma importancia que en el conjunt del pen-
sament de Socrates te, en el Gorgias serveix nomes per a il-lustrar la fona-
mental desconfianca que ell to envers la retorica, i, de retop, envers la so-
fistica.

Pero si, la justicia es un dels temes sobre els quals pivota el dialeg, i s'in-
sinua al Iloc 455a: -de manera que l'orador no ensenva, davant dels tribu-
nals i davant dels altres aplecs de gent que es la justicia o la injusticia; Pu-
nic que fa es convencen>. Mes avail es dira que cal servir-se amb justicia de
la retorica (457b) i que si cal fer d'algu un orador, aquest ha de saber pre-
viament que es el just i que 1'injust (460a). Ws centralment s'estableix un
principi altrament universal per a Plato: mes val sofrir la injusticia que no
pas cometre-la (469b).

Pero ja quan em vaig posar a treballar amb el Gorgias, pero mes encara
quan, passant el temps, he fet relectures de la meva propia traduccio, m'he
fet mes conscient cada vegada que aquest dialeg s'adreca contra la saviesa
pedestre de la retorica, representada aqui pel de Leonti. El dialeg ens mos-
tra encara la fresca i admirable simplicitat dels dialegs de joventut i es mou
en cercles de pensarnent nuclearment socratics. Ha estat compost en con-
versa en estil directe, i en el dialeg hi prenen part, a tries a mes dels dos
interlocutors principals, Socrates i Gorgias, dos personatges que, seguint
un llenguatge teatral, podriem anomenar deuteragonistes, Pol i Querefont,
i un tritagonista, segurament un personatge totalment de ficcio, que mai no
hauria existit, Cal•licles, a qui s'encornana la part pitjor. Tampoc pel con-
tingut aquest dialeg no s'aparta de les concepcions de Socrates, per tal com,
aquest, el carregava la saviesa aparent de la retorica, que contrastava amb
el saber real, amb la dedicacio a la filosofia, que, naturalment, Socrates con-
siderava un genere de vida mes digne.

Pero si el mirem des d'una altra perspectiva, el progres que el dialeg Gor-
gias representa en el pensament platonic es el d'un salt qualitatiu. No so-
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lament to una extensio molt superior a la mitjana dels dialegs pertanyents
al periode estricte de joventut, sing que en el desenvolupament dialectic
dels principis hi ha una disposicio molt rues artistica. En la definicio de re-
torica com texvrl brlµtouQOyos 7LEt0ou5 TtEtottxi g ov btbaoxalvtxrl; 7CEgi
btxcuwv xai doixwv i en la contraposicio de les arts autentiques ZarQtxrl,
yVp,vacrttxrl, VoµoHEttXi oo(pi,a JTEQi btxatoouV lv i les arts falses, que es-
trafan el fulgor de la saviesa xo? axevttx1l, b o tottxrl, oo(ptottxfl, ^rlto-
ptxrl no solament ens surt fart dialectic de Plato amb tota la seva finesa,
sing quc hi tenim ja el nucli de 1'oposici6 entre saber i opinar, de 1'apa-
renoa i 1'esser autentic... En aquest dialeg At ha entrellacat l'aguda con-
demna dels demagogs que encisen el poble amb les seves habilitats orato-
ries (cap. 58), i hi traspua encara la rabia per la injusta condemna de So-
crates i la colerica indignacio contra cls qui defensaven tal assassinat comes
en nom de la justicia.

De fet, penso que va ser com una mena de gracia comencar per aquest
dialeg, cosa que, altrament, vaig fer amb senzillcsa, mogut simplement per
la indicacio del Dr. Olives. Ws tard he vist que Si hagues sotmes una mica
a critica Ies dades i les opinions dels filolegs i dels estudiosos de la filosofia
de l'antiguitat potser hauria rectificat 1'ordre de ]a publicacio, pero dic que
considero com una mena de gracia el fet d'haver comenqat per aquests dia-
legs, perque en el cos ingent de la produccio platonica incideixen per pri-
mera vegada amb rues profunditat en els punts basics del pensament de Pla-
to. Perque en el Gorgias, per exemple, ens hem trobat amb un valor, el de
la justicia, que hi va emergint en el ritme binari del dialeg, retorica - jus-
ticia, pero es que el valor remunta a una idea. Ben clar: tota accio i tota
cosa valen el que valen per participacio del valor en si, i per aqui son bons;
sense aquesta participacio son ]a negacio i el contravalor, es a dir, son do-
lents. Aqui els valors son, per un canto, racionals, es a dir, comprensibles
per la intel-ligencia, i allo de que diriem que es la conducta correcta (as-
pecte etic) es pot ensenyar ((*)en ). En aquest coon de percepcio sensorial,
els valors hi son presents, pero no de manera absolutament diafana, ara,
que 1'existencia de valors es indiscutible, de manera que cal pensar en una
mcna especial d'existencia, 1'existencia en un mon de valors que remunta i
supera el mon dels sentits. Ras i curt: 1'al-lusi6 es al regne de les Idees. El
mon dels sentits ateny existencia nomes en el grau en clue participa de 1'exis-
tencia veritable. I si en participa, ]lavors ha de configurar necessariament
el perfecte. I ell mateix, el mon dels sentits, fora perfecto si fos capac d'i-
mitar perfectament el perfecte (to teXEtov). Amb aquest plantejament i, de
manera consequent, aquest descobriment s'ha erigit en el primer projecte
dc filosofia transcendental. Aqucst es el tret mes essencial, mes caracteristic
de Plato, i es per aqui on ell supera tots els seus antecessors. Pero, per ho-
nestedat, cal que fem tambe una referencia als punts flats de tot aquest edi-
fici filosofic. Una explicacio del fet que el perfecte nomes pot ser imitat im-
perfectament tan sots es dona si establim que la materia en clue es realitzen
les Idees es massa tosca i grollera com per a acollir perfectament el perfec-
to. Pero aquesta explicacio no es satisfactoria, i el problema de 1'origen del
mal -noHEV to xaxa;- sempre ha preocupat el platonisme.

En el floc 495c del Gorgias, hi surt el terme eAtor^µp, que progressi-
vament anira adquirint relleu en la meva dedicacio a la filosofia platonica.
En aquell moment lo no m'havia plantejat corn es pot traduir mes ajusta-
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dament al catala, i el vaig traduir per -ciencia,,:-hi ha una coca quc anome-
nis ciencia?- Si fos ara a traduir, ho faria per -saber-, i, traduiria l'adverbi
7tov (aixi, aton) -com sigui-; ara se que aquests elements atons, tambe Jtp,
ncog, de vegades son la pega clau de la traduccio, perque amb algun inde-
terminat <<com sigui», -d'alguna manera» es recull un element anterior que
altrament fora impossible recollir. I nomcs aixi es pot continuar.

La meva dedicacio al Fedre (1987) ja m'obria perspectives noves que ate-
nyerien la seva plenitud en la Republica. Per exemple, la immortalitat de
l'anima (245 c-d) es, en el tractament que li dona el Fedre, central en el sen-
tit que ens fa mirar enrere, cap al Fedo, en que la prova to un suport qua-
si-mitic, i aqui es guanya objectivitat metafisica:

Tota anima cs immortal. Pero alto que sempre es mou es immortal. El
que mou una altra cosa o es mogut per una altra, quan sofreix un atur en el
moviment deixa tambe d'existir. Nomes el que es mou a si mateix, per tal
com mat no es deixa a si mateix mat no cessa en el seu moviment. Per totes
les altres coses que es mouen aqui hi ha la font i el principi del moviment.
El principi no to origen.

De la consideracio de 1'anima, en una especie de teodicea, es passa cap
a la via que es en el Primer Motor aristotelic. El mateix argument es troba
en el Ilibre X de la Republica (609e-610a), perque la prova fonamental de
la immortalitat de 1'anima es la seva indescomponibilitat, pero a la Repu-
blica la ruta de les mimes per 1'altre mon ens dona un component d'intui-
cio que ens acosta responsablement als aspectes etics que comporta la im-
mortalitat.

El tema de la immortalitat de les animes sembla que vagi agafat de la
ma al de les Idees, i, concretament, a la seva eternitat. Com sabem la de les
Idees es una de les teories fonamentals de la Republica. En la confrontacio
entre retorica i dialectica Plato en el Fedre es mostra molt menys contun-
dent pel que fa a la primera, pero la que cal practicar necessariament si es
volen defugir les practiques soffstiques es la dialectica, naturalment, que
ocupa, en la visio de Plato, un hoc tries eminent tant en l'escala dels essers
com en la moral. Pero 1'interessant aqui es que la dialectica va unida indis-
solublement a la veritat, es mes, sense ella es impracticable, i aqui hi ha una
connexio explicita i decisiva amb la teoria de les Idees; el qui coneix la ve-
ritat es mes habil a trobar semblances (273a), Pero especialment llegim a
265d:

...dur les notions disperses per molts hoes a una unica idea, perque el qui
defineixi cada cosa pugui fer clar allo sobre que vol impartir ensenyaments.
Com ara matcix, per una definicio previa de l'amor, hem parlat d'eil, be o
qui sap si malament, Pero el discurs ha estat clar per aixo, i ha tingut una
diccio coherent.

En realitat, el motiu de l'Eros enlla4a els dialegs Lists, Banquet i Fedre;
1'eros a cadascun d'aquests tres dialegs hi es tractat d'una manera peculiar.
Altrament, la doctrina sobre les animes enllaga el Fedre amb la Republica
i el Men6, i la crftica a la retorica l'enllaca amb el Gorgias. El Fedre es di-
videix en dues parts ben diferenciades, de les quals la primera to els tres
discursos sobre l'amor, i la segona es una nova confrontacio amb la retorica.
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Pero el Fedre ofereix quelcom excepcional a tota la produccio platoni-
ca, exceptional en la seva materialitat, pero que ens confirma la prodigiosa
capacitat platonica de produir un encaixament perfecte entre ]'ambient i el
contingut. Tret d'aquf, de descripcio de paisatges reals i habitables, a Plato
no en trobem; aqui 1'ombra dels platans, la flaire de les flors en aquest sot
de migdia sobre 1'herbei de la prada, i el brogit de l'aigua de la font s'in-
tegren en una magia que plana sobre aquest Oefos T6TTos en que Fedre re-
cita un discurs potser autentic de Lisias (230b). Jo crec que el contingut del
discurs de Lisias agradava a Socrates, presentat per Plato com un raciona-
lista que nomes fa alto que 11 sembla que es correcte despres d'una reflexio
racional. Lisias explica que 1'enamorat no ha d'esser correspost perque la
passio l'encega i el confon; en canvi, si que pot esser estimat l'indiferent
habit i practic, que ho agraira i amb qui es pot nuar una amistat ferma. Per-
meteu que aqui us digui com vaig postil•lar el passatge:

Anota Robin que fer l'amor sense amor pot afavorir 1'elevaci6 moral quan
una de les parts es d'alta qualitat moral. Jo tanmateix afirmo que aqui mai
no hi haura alta qualitat moral per l'entitat mateixa de la relacio. El sexe en
la vida dels homes serveix l'amor i el cristal•litza nomes en unes conditions
naturals que exclouen qualsevol aberracio. Pero en la perspectiva de Socrates
i de Plato aixo no era perceptible. Aleshores cal que ens felicitem pet nostre
canvi qualitatiu.

Socrates contesta aqui amb dos discursos, dels quals el segon es la pa-
linodia del primer. Aquest primer mostra com caldria tractar el tema ob-
jectivament, i el segon contraposa una valoracio positiva a la negativa que
s'ha fet de 1'amor. En el primer discurs s'estableix, en un procediment so-
cratic que es troba sovint en els dialegs, que caldria coneixer l'objecte so-
bre el qual es vol dissertar (1'ovola sxaorov, 237c). Cal definir-la. I aixi
en primer floc l'amor es definit com una mena de passio (e tiOvµfa its) que
s'ha apoderat de 1'enamorat, pet-6 que el no enamorat tambe experimenta.
De manera que ens cal distingir dues «Idees>> (237d) que ens dominen i ens
empenyen, una que es un afany innat de plaer ('µOvtoS tatiOv tia flbovwv),
la segona -Idea- es la conviccio adquirida que tendeix cap al mes bo
(tatfxtrltog boi;a, ?cpteµevrl tov dpf(Jtov), dit en Ilenguatge actual, l'impuls
animal i l'aspiracio adrecada at valor etic, per a la qual Plato empra el ter-
me owgoovvrl. La passio irracional s'anomenaf(3pic i presenta moltes parts
o aspectes: golafreria si es tracta de menjar, borratxera si es tracta de be-
guda, i quan s'adrega a la bellesa corporal, -Eros>>. La passio en el sentit
mes ampli es divideix en la passio irracional pet plaer, i la tendencia racio-
nal de cara at que es bo. I ara es una de les primeres vegades que en els
dialegs de Plato es fa urgent fer-nos ben be carrec de les capacitate de ]'a-
nima, que es corresponen amb la divisio que ha estat establerta. L'anima
consta de la rao (Xoyos), i de les tendencies que pertanyen a la naturalesa
de ]'home, que s'adrecen als plaers i son irracionals, i d'aspiracions provi-
nents de convictions adquirides i que se sotmeten a la direccio de la rao.
El primer discurs de Socrates es dedica a la descripcio dels efectes de 1'eros
mes baix. La 4tXfa que surt d'ell nomes apaivaga els impulsos naturals. Gra-
ficament ens diu Socrates que aqui l'enamorat estima com el llop l'ovella,
i apel•la a un Iloc d'Homer, XXII 262.

Observem que aqui hem tingut un Socrates estrany: en el primer dis-
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curs hi ha un fort acoloriment poetic, i hi arriben a ressonar ditirambes, i

tot aixo ell ho atribueix a] genios loci, pero en un moment determinat (242c)

creu haver oit una veu, la del seu daimon habitual, que li prohibeix d'a-

nar-se'n sense haver-se desdit del primer discurs; d'aixo Socrates n'cxtreu
genericament que l'anima to una capacitat mantica. Per tant: la palinodia:

no es veritat que el no-enamorat es mereixi la preferencia pel fet que actua

amb els seus cinc sentits, mentre que l'enamorat actua per bogeria. Es trac-

ta d'una bogeria divina, la OEfa tavfa, 1'extasi, en que 1'esperit es desfa del

cos i dona a 1'home els bens suprems (249b-c):

Perque l'home cal que entengui el que li diuen les idees; parteix de mol-

ter sensacions i calculant ho concentra en un concepte que es un record del

que antany la nostra anima va veure quan acompanyava la ruta del deu i veia

des de dalt el que avui diem que existeix, quan estirava el cap vers l'esser es-

sencial... L'home que empra escaientment tots aquests records, despres d'a-

complir uns ritus perfectes, es I'tinic que esdeve essencialment perfecte. Se

surt dels costums dels homes i s'esta sempre amb el que es divi.

Aqui us diria que la historia de l'espiritual 1tat cristiana ens dona uns tes-
timonis acrescuts d'aquesta vivencia, que frega la mistica, qualitativament

superats, pero en aquesta direccio. El record de sant Joan de la Creu es ine-
ludible:

Coplas hechas sobre un extasis
de harta contemplacion.

Entreme donde no supe
y quedeme no sabiendo
toda ciencia trascendiendo.
Yo no supe donde estaba,
pero, cuando alli me vi,
sin saber donde me cstaba,
grandes cosas entendi;
no dire lo que senti,
que me quede no sabiendo
toda ciencia trascendiendo.

1 per aqui s'arriba a un pla que Plato ja no deixara. Perque Socrates clou

la seva palinodia amb una pregaria al dcu Eros perque 11 conservi aquesta

tQwttxrl t> vrl i segueix una discursio sobre l'essencia de la retorica, que

en si reempren el tema del Gorgias. Aqui s'agafen els tres discursos de la

primera meitat, per a demostrar que nomes el filosof autentic, el filosof

com cal, que vol tractar de la veritat i que ha reconegut el veritable pot ser

un orador de debo. Al bell comengament s'insisteix en aixo, que es impres-

cindible que 1'anima de 1'orador conegui la veritat de les coses de que par-

la. Es, per tant, sempre el mateix plantejament socratic: el trobcm ja als pri-

mers dialegs.

Per a Socrates la retorica es una mena de direccio espiritual, dirigir ani-

mes mitjangant discursos (261a). La seva oposicio amb la dialectica es ara

menys radical, pero aqui s'opera amb una quantitat realment grossa de di-

visions i subdivisions, la qual cosa impossibilita qualsevol analisi, fins i tot
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sumiria; dire nomcs que es la continuacio logica de raonaments no Buts to-
talment a terme a I'Hipias menor.

Molt al principi del dialog Plato havia al-ludit la g6esti6 de la relacio en-
tre la paraula escrita i la parlada, i cap al final del dialeg repren el tema amb
el mite de Teut, pretesament egipci. L'escrit forneix un saber mort. L'ora-
dor autentic no escampara a 1'atzar la seva sembra de pensaments, sing que
dipositara la flavor en el camp que li sembli apropiat mitjancant el discurs
parlat que s'adreca a les animes que se'l mereixen.

Com sabeu, a la Fundacio Bernat Metge he editat la Republica en tres
volums, i el Parmenides. Pero parlar-vos-en ara seria abusar de ]a vostra
amable paciencia. Moltes gracies.
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