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La manera d'interpretar la comedia antiga que, tot just per anar de pressa,

podriem anomenar ,ritualistica^, (per oposicio a una altra que potser en po-

driem dir ,realista,, o fins i tot ,historicista,) no es pas, ara per ara, la mes

estesa. No es la meva intencio discutir els avantatges i els inconvenients de

Puna i de l'altra -perque en hona part ja vaig fer-ho en un altre lloc', per

he que no sigui tampoc aquella 1'ultirna paraula sobre la questio. De tota

manera, ara se'ns faria massy llarg. Dire tan sols, en termes generals, que a

mi encara em semhla millor la "ritualistica,,, simplement perque l'altra pre-

senta moltes dificultats i t'ohliga a un munt de contradiccions, si no es que

deixes de banda una bona part del material basic -es a dir dels textos

comics. Com que triar una part del material, la que et va be, i deixar de

banda l'altra, la que no et va he, com a simple "hroma,, em semhla meto-

dologicament poc aconsellable, m'estimo mes l'altra opcio, que com a mi-

nim et permet integrar tot el material. Ara he, aixo no vol dir (altrament se-

ria tot molt facil) que la interpretacio de tipus ^,ritualistia sigui llisa i plane-

ra i clara i evident. No hi ha duhte que presenta tambe alguns problemes, i

el que m'agradaria discutir una mica ara es un d'aquests problemes, un

dels que considero mes importants.

Mirarem de presentar breument primer la diferencia entre una i altra nlane-

ra d'entendre ]a comedia antiga, que es refereix als pressuposits basics a

partir dels quals se 1'hauria de Ilegir. Donat que aquest genere posa en es-

cena o esmenta d'alguna manera personatges i questions que formen part

de la vida politica i cultural atenesa, i alhora sembla proferir unes opinions

hen contundents sobre aquests mateixos personatges i questions, en re-

1. A la nieva tesi, Dionisisme i comedia, Universitat de Barcelona 1990. Una versiO actua-

litzada al Ilibre Dion_vsism andl Comedv, de proxima publicacio per Rowman and Litt-

lefield, Lanham.
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sulten unes conclusions absolutament diferents si entenem que aquestes
referencies cal entendre-les seriosament, corn si l'autor volgues que els es-
pectadors s'ho creguessin i apliquessin aquestes creences a la vida quoti-
diana, o be si creiem que no cal entendre-les seriosament en aquest sentit
que he dit ara. En aquest darrer cas aplicarem una mena de lectura que, bo
i permetent moltes variacions, sera d'aquell tipus general que abans en
deia "ritualistica,,. Es a dir, una lectura que parteix de la base que el caracter
ritual (ja li volguem donar un sentit mes o menys religios, mes o menys
politic a aquest ritual) determina un tipus de text que no es pot pas enten-
dre directament com si fos un discurs davant 1'Assemblea. Per aixo, les
preses de posicio de la comedia no es podran entendre (ni tan sols deixant
un lloc per a la ,exageraci6 comica") com si tinguessin la intencio de fer
creure als espectadors que les coses son d'aquella manera. En el primer
cas, en canvi, si que creurem que tenia aquesta intencio, i llavors aquelles
parts que no poden ser cregudes, almenys en la manera de dir-ho de la
comedia, les explicarem com a distorsio comica (es a dir, amb I'expressio
que feia servir abans, com a simple broma). En aquest cas, aplicarem
aquell tipus de lectura que abans temptativament en deia ,realista" o be fins
i tot ^,historicista-. En un cas i en 1'altre, naturalment, atorgarem al genere
una funcio ben diferent, fins i tot oposada.
Aquesta es, doncs, la base del problema. Deia que jo continuo creient que
la lectura diguern-ne «ritualistica,^ es la mes util, perque, si be deixa alguns
fils per lligar, encara penso que es la que en deixa menys i t'ohliga a
menys contradiccions que la que en deia ,realista,, o be potser (entenent la
paraula en un sentit molt imprecis) seriosa». En canvi, aquesta lectura se-
riosa i realista es la mes frequent, i ja des de l'Antiguitat. Aquesta es evi-
dentment, com deia abans, una pega important, i sobretot ho es l'ultima
part: el fet que ja des de 1'Antiguitat sigui aixi. Perque es clar: els moderns
els podern rebatre perque estan (en fi, mes o menys) a la nostra mateixa
alcada, pero en canvi els antics els utilitzem com a font i com a autoritat,
son mes a prop dels fets, i per tant es fa mes complicat de demostrar que
no tenen rao.
De tota manera entre aquests antics cal establir clarament una distincio: hi
ha uns textos mes o menys contemporanis de la Comedia, que d'una ma-
nera o altra s'hi refereixen, i uns altres de molt mes tardans, que la co-
menten: els escolis, les informacions pseudobiografiques, i aixi. Desmentir
aquests darrers es relativament mes facil. Entre 1'epoca de la Comedia anti-
ga i la d'ells han passat moltes coses en literatura; precisament en el pas de
l'epoca classica a l'hel-lenistica 1'aspecte general de la literatura grega so-
freix uns canvis importants, fonamentals, que han permes fins i tot
d'afirmar que en aquesta epoca hel-lenistica s'inicia el concepte modern de
literatura que es encara el generalitzat avui dia. Aquest canvi ve donat pels
fenomens principals que afecten el conjunt de la produccio literaria i de la
critica o filologica cap ally al segle III, amb la biblioteca, la voluntat de
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preservacio dels textos i la conseguent fixacio per escrit, que porta a la

concepcio del text literari primer corn una Cosa immutable i segon, i mes

important ara, cons una lletra nua, deslligada de qualsevol context. La im-

portancia d'aquest clarrer punt es dificil exagerar-la, perque implica una

manera completament nova d'entendre el text literari, i ell tot sol justifica,

crec jo, molts dels errors dels escolis, que provenen d'aquesta manera de

Ilegir sense context, tenen Aristofanes per una autoritat i parteixen de la

base' que la satira aristofanica reprodueix, amb graus variats de deforma-

cio, la veritat histdrica sobre els individus, i en general, fora de conflictes

d'autoritats, es dirigeix contra individus que ho mereixen. Aquesta manera

de llegir !'hem heretada nosaltres els moderns, que tendim a llegir els es-

colis quasi com si formessin part del text, sense tenir en compte el scu

propi context de composicio.

Ara he: tambe val a dir que si llegeixen la Comedia aixi es perque proba-

blement no troben tampoc abans referencies a una altra funcio de la

Comedia que impliques aquella lectura ^,ritualistica,,. Els textos mes o menys

contemporanis de la Comedia que ens han arribat tampoc no la connecten

am]) el ritual'. Tanlbe es veritat que aquests textos mes o menys conternpo-

ranis que ens han arrihat son molt pocs, pet-6 es probable que tampoc els

que s'han perdut pel cami no en diguessin res, perque de let aixo passa

amh tots els generes literaris. No se'ns diu mai, per exemple: «Aquest poe-

ma formava part del ritual, en la mateixa qualitat que el sacrifici, o la pro-

cesso, i per tant era necessari a la ciutat en el seu moment^^. En canvi, sa-

hem que era aixi per a la mes gran part de la poesia grega fins a 1'epoca

classica. Ike fet aquesta absencia es una de les coses que mes detona ja a

Aristotil' -(r almenys a Aristotil tal com sol ser !legit: a la Poetica 1'efecte

de la tragedia sembla ser vist en termes psicologics individuals', amh la

teoria de la catarsi, i si he es pot certament entendre corn una mena de

catarsi col-lectiva6, en tot cas Aristotil ha estat entes tradicionalment en

aquells termes, i aixo deu ser en part I'efecte d'aquell oblit modern del

context en literatura, crec jo, perque em fa 1'efecte que Aristotil es en una

mena cie posicio intermedia i confusa: ell es el primer on trohem una co-

dificacio llibresca de la literatura anterior, pet-6 alhora, quan husca la ma-

nera de classificar to en compte aquell context.

2. Coin va inostrar Halliwell fa un temps: S. HALLIWELL, Ancient interpretations of

ovoµaatii xwµ(0bew in Aristophanes,,, CQ 34/1, 1984, pp. 83-8.; cf. tambe la meva dis-

cussi6 a Dionysisnr and Comedy, cap. 1.
3. Tal vegada una al lusib, tanmateix molt imprecisa, a P1. Symp. 277e.

4. Cf. esp. 1). LANZA, «Aristotele e la poesia, tin problema di classificazione>>, QUCC n.s.

13, 1983, pp. 51-66.
5. Sohre la necessitat d'introduir-hi la col-lectivitat, Ch. SEGAL, <<Catharsis, Audience, and

Closure in Greek Tragedy>>, a M.S. SILK (ed. ), Tragedy and the Tragic. Greek Theatre

and Beyond, Oxford 1996, pp. 149-172, esp. 157 ss.
6. Corn argunmenta S. DES Boi JWRIE, Women in Greek Tragedy, Oslo 1990, cap. 111, pp. 60-

79.
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Aixi doncs, no es del tot sorprenent que no apareguin allusions al seu ca-
racter ritual en els textos d'epoca classica externs a la Comedia (perque
dins de la Comedia si que n'hi ha algunes), i no es sorprenent perque aixo
passa igualment amb tots els altres generes. Ara be, el problema es que no
passa nomes aixo: resulta que alguns d'aquests textos semblen propiciar
una lectura efectivament seriosa, realista i partidista de la Comedia. Es clar
que aixo es mes grew, i es aixo el que m'agradaria discutir ara.

Les breus remarques de La republica dels atenesos (II 18) solen ser utilitza-
des corn un suport a la hipotesi d'una Comedia partidista i compromesa en
la lluita politica atenesa; una Comedia doncs utilitzada en la Iluita politica
-aqui no es diu si els poetes tenen o no una postura personal, sing que
hi ha algun control del demos sobre la Comedia. Un problema, tanmateix
es que se sol utilitzar aquest text per donar suport a la hipotesi contraria

de la d'ell, la d'una Comedia conservadora.

KwµwB iv 6'av xai. xaxws XEYEty toy µfv 8f tov ovx Ewoty, tva µi1
OtUTO axovwot xaxws, I&ct 8E XE2 EUOUOty, EL TLS ttva PouXEtat, EU
ELBorEg Ott ovxl tov 8rµov EOtIv ov8tov 3tXr Oovs 6 xwµw8ovµevOg
ds E7td TO AoXi, aXX' j AXovotos ij yEVVaioS j 8vv6µEVOS, oXLyot 8E
TIVEg TWV 7LEVT TWV xai TWV 8rltottxwv xwµw8ovvtat, xat ov8' O'UTOI
EaV µr1 8ta 3TOkUJtpayµo6vrly xai 8t6 TO lr1TELV Jr40V it ExEty 'tov
Srlµov• 60TE O'U8f Tons Totoviovs a> OOViat xwt(p oO WEVOVc.

(^r)µl ovv EywyE toy Si) tov Toy 'AOi vr)ot ytyvthoxECV o(TtvES xtjrlOroL
Elot. TIV JtoXttwv xai oiitveS atOVT Qoi• ytyVWGXOVTEs 8f rovg µEV
O^LGIV avroig Ert.T>78Eioug xaL ovµuovovg @Xovot, xav 3tovrlQOL t0o1,
'tong 8f XQr1oiovs µ1OOVOL µcXXOV• Ov yaµ VO.L^OVOt T1V aQEiilV

auTOLS atcog tw ocETEQw ayaow ,1LE(^vxfvat, cXX' E Tt zw xax(i)• xaL
TO'vaVTLOV yE TO1JTOV EVLOt, OVTES ws aX,rlowc TOO 8rlµov, T1 V 4v oty
ov 811tOTIXoi ELOL.

Comentar aquest pamflet en el terreny que ens ocupa resulta una feina
d'allo mes impossible. Sembla, en principi, que li hauriem de poder fer cas,
vist que -si les datacions habituals son correctes- el text deu ser estric-
tament contemporani de la Comedia antiga. Pero el cas es que s'expressa

d'una manera brevissima i sobretot molt imprecisa, i posar-lo d'acord amb
els textos comics es fa realment dificil. El problema ve en bona part de
1'extrema imprecisio en Ns de les paraules, tant dels quantificadors (,en
generate, ,molts. d'aquests, (,pocs^^ dels altres...), corn de les que designen
els diversos grups a que es refereix.

Diu el Vell Oligarca que el demos no es insultat, en general, pero sabem

que de vegades si que ho es; llavors tot depen de fins on considerem que

arriba un (en generate ((os ESL io jtoXi): a Cavallers, on apareix personifi-

cat, sembla que efectivament, corn s'ha dit sovint, Aristofanes no el vol

maltractar massa i cap al final mira de justificar-lo; ara, es hen clar que
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1'insulta, tant aqui corn en altres Ilocs: corn ens ho fern per saber fins on no
es i a partir d'on si que es xcopgo6dv i xaxcs XEycty. Sense ohlidar que
aquella suposada justificacio del Demos queda forca compromesa si ens
adonem clue, amh Agoracrit, els atenesos no seran rnenys 4hadocs" (o «dats

pel cul", i ja em sabreu disculpar 1'expressi6) que amb el Paflagoni (6av.
1265).
Diu en canvi el Vell Oligarca que son insultats generalment el ric,
1'arist6crata i/o el poder6s ( j 7r ,ovotoS f ycvvaLoS 11 bvvaµrvoS), i en canvi
pocs dels pobres i dels o he ^^del demos,, o be "dem6crates,, (TwV JTEV1TWV
x(Ii TwV 611µoT1xcov). El primer prohlerna es entendre les conjuncions (1j,
x(xL), si uneixen conceptes equivalents o separen conceptes distints; no es
pas segur, per6 sembla mes probable aix6 darrer, en el segon cas per la
presencia de Particle (oXi,)'ot b£ TiVeS icon rcVTITwv xCA Tcov 671µoTtxwV,
"pocs dels pobres i dels del demos,,), i en el primer perque en principi ^
vol dir "0": separaria diverses raons per les quals un pot ser tret en una
comedia (per ric, per arist6crata o per poderos: j rXovotog fl 7Evv(fog fl
bvvaltrvog). De fet, nomes si ho llegim aixi podem intentar concordar
aquesta afirmaci6 amh els textos de comedia, entenent que entre els rics,
els arist6crates i els poderosos hi poden entrar tant oligarques coin de-
mOc ates (per exemple, rics dem6crates: Cle6; arist6crates dem6crates i al-
hora rics: Pericles; tots dos, certament, tenien poder). Segons ell, doncs, un
que fos ric, o arist6crata, o poder6s tenia molts punts per sortir en una
comedia; i un que fos pobre o brlµoTtxos en tenia molt pocs (els termes
son for4a equilihrats: pohre es el contrari de ric, (del demos" ho seria
d'arist6crata, i es prow versemblant que un que no fos ni ric ni arist6crata
no fos gaire bvvaµcvog). El problema es ara el brlµoTtxos. Vol dir o he
simplement -del demos", o be, menys simplement, ,dern6crata,'. Si es el
primer no hi ha prohlerna: es compren que un que sigui pohre i sense cap
notorietat (ni, d'acord amb la frase seguent, sigui roXviQ67Wv ni mini de
tenir Flies (Iue el demos) dificilment sera un bon ohjectiu de comedia (en
canvi un ric es mes dificil que no sigui conegut, sohretot a Atenes on els
tocaven ones liturgies); per6 el cas es que dificilment vol dir aix6, perque
de seguida fa servir la paraula en el sentit de «dem6crates" o almenys (anih
tendencies populars,,, diguem (al final de II 19: EVtot, 6VT£S ws aXriOWS Tov
61jµov, TfIV (^i a v ov 61lftOT1xol eiot) . Ara, si vol dir -deni6crates", llavors ja
es mes complicat, perque per creure'ns-el hem de fer un revolt i pensar
que la majoria dels dem6crates no devien ser gaire rics, mentre que la
majoria dels oligarques si, i per tant, del conjunt dell democrates pocs son
trets a les comedies, mentre que del conjunt dels oligarquics, que en s6n
menys, n'hi ha mes que hi surten, perque a mes a mes son rics i coneguts;
per6 llavors vol dir que la distinci6 es de tipus sociologic, no politic: si,

7. Corn fan L.J. BEnNETT - W. BLAKE TY'RRELL, <Making sense of Aristophanes' Ko ubts>,
Aretbtrsa 23, 1990, pp. 235-54.
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dels democrates en conjunt, proporcionalment en surten menys, es perque

son pobres i poc coneguts, no per democrates. En canvi, si no fern aquest

raonament i ho entenem en termes estrictament politics, llavors se'ns fa

molt mes dificil de creure'l, perque sabem que els diversos caps del demos

eren els Blanes mes habituals dels comics, i ens sembla que els aristocrates

no els toca gaire (i aixo es crew aixi fins al punt que aquesta idea ha con-

format sovint la visio tradicional d'Aristofanes, que va des d'oligarca a se-

ques fins a oligarca moderat o democrata moderat, que ve a ser el mateix:

durant molt de temps s'ha llegit aixi, i s'ha de dir que les Jades per llegir la

Comedia aixi hi son; com les interpretem es una altra giiestio, pero hi son,

i en canvi no hi ha les Jades que permetin la lectura contraria, d'una

Comedia democrata radical i enragee). Per altra banda, ell mateix reconeix

que entre els pobres n'hi ha alguns de tendencies oligarquiques (la frase

final de II 19): aquests serien o no insultats a la Comedia? Suposo que no,

perque son pobres; pero en canvi no son democrates. De nou la interpre-

tacio estrictament politica grinyola: es fa dificil intentar dir que les raons

per les quals un es insultat a la comedia son les seves postures politiques.

En canvi, es clar que fa molt mes sentit, fins i tot en les paraules del Vell

Oligarca, que un surti a les comedies per la seva notorietat. Al capdavall,

Socrates sembla que era pobre i no pas ni aristocrata (encara que s'hi feia)

ni buvaµsvog. En canvi, devia ser prow conegut.

Ara hem arribat al punt on es tractava d'arribar. Deiem que hi ha dues

possibilitats per entendre el Vell Oligarca: en termes sociologics i en termes

politics. Si parla en termes politics, sembla bastant clar que tergiversa les

coses. Llavors aixo es important perque ens demostra que (si aquesta 1ec-

tura es realment contemporania, cosa de la qual m'agradaria estar segur,

pero cal donar-la per bona, perque tothom, uns quants anys amunt o avall,

la hi considera), si es doncs realment contemporania, per molt tergiversada

que sigui, es evidentment possible en aquell moment; una lectura vull dir

seriosa, com una arena politica. Si parla en termes sociologics, llavors es

clar que el text s'ha sobredimensionat, perque ens diu senzillament una

cosa que ja podiem suposar: que els pobres no hi surten tant com els rics i

els poderosos; no ens diu gran cosa mes. De tota manera, tan sols aixo ja

es tambe important, perque, encara que les seves paraules facin sentit no-

mes en termes sociologics, es clar que l'autor es queixa en termes politics:

es queixa, al llarg de tota l'obra, del fet que governi el demos i no ,els mi-

llors,,. Tambe val a dir que en la democracia grega, molt mes que en les

nostres, la distincio entre el que es politic i el que es sociologic es fa molt

mes dificil, vist que precisament la distincio fonamental entre els de-

mocrates i els oligarques, o entre democrates moderats i radicals rau preci-

sament en la quantitat de gent a qui es permetria tenir responsabilitats po-

litiques, i la barrera excloent es marca sempre en termes de riquesa. De

tota manera, la distincio es ho que la mantinguem, perque la questio fo-

namental es clue a nosaltres els moderns sempre ens ha semblat que en
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general un no es tret en una comedia pel simple fet de ser oligarca (al
contrari, de fet a molts els ha semblat que potser un hi es tret pel simple
fet de ser democrata); en canvi l'autor d'aquest pamflet forca els termes per
suggerir que si. En realitat, em sembla que 1'autor fa l'operacio segiient:
comenca afirmant simplement que al Demos com a conjunt no li agrada
que malparlin d'ell a les comedies, i per aixo no deixa que ho facin, men-
tre que encoratja aquest malparlar en el cas de persones concretes, perque
sap perfectament que dificilment aquestes persones seran del demos, no
per res, sing simplement per la natura mateix del genere, que en general,
majoritariament, ha de treure personatges coneguts si vol que el public
respongui. Per aixo diu que en general no reran del demos ni del rX1 Oog
els satiritzats, sing rics, o aristocrates, o poderosos. Pero immediatament
afegeix una cueta («i pocs dell pobres i dels democrates.), en que el primer
terme simplement s'afegeix al ((demos. i ,atXi0og, d'abans, pero el segon,
subrepticiament, Ilisca cap a una oposicio en termes de militancia politica
que, recordem-ho, els nostres textos de Comedia no justifiquen en absolut.
Per altra panda, es tambe important en un altre sentit: ens diu que alga
podia sentir-se maltractat quan sortia a la Comedia (el demos com a tal,
diu l'autor, i naturalment implica que als rics tambe els passa). Es clar, aixo
pot semblar hen natural, pero a mi francament em sorpren, per un fet que
ara explicare. Hi ha un moment de la Lisistrata que troho molt significatiu:
una llarga escena serveix per insultar, maltractar de mala manera, deixar
com un drap brut el PrOhui (aixi, sense nom propi, es a dir la institucio, no
una persona). Aquesta institucio havia estat creada feia molt poc per posar
una mica d'ordre i de seny en els moments mes dificils de la guerra, des-
pres de 1'expedici6 de Sicilia, i sembla que va ser fruit d'allO que ara en di-
rien un ^umpli consens,,, i que expressament es va huscar per ocupar el
carrec persones grans, de prestigi reconegut, una mica per sobre del he i
del mal, prohablement tambe ,de consens,, (SOfocles en deu ser un bon
exemple). Etn sembla molt dificil que hi pugui haver cap rao per que
Aristofanes menysprei aquesta institucio i la vulgui maltractar. AixO, consi-
derant tamhe la funcio de l'insult en determinats rituals grecs, en que era
obligat (no permes, sing obligat), i alhora tenint en compte que els insults
als deus son tambe de rigor a la Comedia, em fa pensar que potser mes
que de mostrar una animadversiO, del que es tracta amp els insults a la
Comedia es de donar la benvinguda9. Per altra banda, si es que cal Ilegir la
Comedia en aquells termes ,ritualistics,,, es forca clar que, en general, allO
que diferencia els insults rituals dels insults a la vida quotidiana es preci-
sament que els primers no han de ser presos en termes personals, corn de

8. Per cert, no se que ningu hagi notat que aixo va clarament en contra dels suposats de-
crets contra I'ovopaati xwµwbsty. De no ser, naturalment, que entenguem que alguns
decrets d'aquests d'alguna manera havien aconseguit passar, pero el demos havia acon-
seguit tombar-los al cap de poc.

9. Un desenvolupament mes extens al Ilibre citat a n. 1, III 6C.
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fet passa amb els nombrosos insults adrecats als deus a la Comedia mateix,

i versemblantment amb els que les mascares adrecen als ciutadans al co-

men^ament de les Antesteries, o als iniciands en el cami cap a Eleusis'°.

Pero en canvi, algu podia no veure-ho aixi.

L'Apologia de Plato es un altre text que normalment s'interpreta en la ma-

teixa direccio que el del Vell Oligarca: la Comedia, entesa seriosament,

serveix per propagar la mala fama. Malauradament, tambe es una font ca-

rregada de problemes, i tambe en primer lloc per l'ambiguitat extrema.

Veiem-ne el text (18d):

£gEtta EI,QIV OUTOI Oi xaTi''opot 3TOXXol xai joXvv xpovov r'j brl
xatrlyoprlxoTES, ETI bE xai Ev tavtrj tlj 1' Xtxia XEyovtrg atQOs vµdg Ev

1j &v V6140M EJLIQTE GATE, Jtaibeg ovTES EVtO1 vµwv xal .tEtpaxta,

&TExvws Ep1 µrly xatrlyopovVTEc aWtoXoyovl,tEvov ovbEvos. o bE
Ttavtwv aXoywtatov, ott OvbE to ovoµata oiov TE avtwv EibEVat xai

EL7tEIV, JTXIlV EL t1S xwµwbwtotog tvyxcVE1 WV. 06ot bE 4M6vw xai

6ta(3oX, xpcbµEVOi vµdg aveateiOov -o i bE xai avtoi 1tE TE10 tEvot

aXXovs JtELO ovTEs- OUTOL J16VTEs &3TOQWTatoi ELQLV• ovbE yap

&va(3t(36.oaoOat oLov t' Eotiv avtwv EvtavOOI ov b' AEy^at ovbEVa,
&XX' avdyxrl aTExvwc w J1 TEQ oxtaµaxEty &rtoXoyovµrvoV TE xai

EXE?XELV trlbEVOc &Ttoxptv%tEvov.

(19c):
'AvaX6(3wµev ovv &pxfls tic r`l xat>1Yopia CGTIV El; T; ii E .ul

bta(3okrl yEyovev, 1] brl xal T10TEvwy MEkr1t6c ^tE Eypa ato T1]V

ypacr]V tavtrly. ELEV Ti brl XEyoVTE; bLE(3(AXOV of 6ta(36tXXoviES;

(J)WTEQ ovv xatrlyopwv trly UVTW.tooiaV bEL &Vayvwvat aUTWV•

«Ewxpatrls abtxEL xai drEQLEpyadEtat ^rlTWV to tE UJTO yrlc xai

ovpavta xai Toy r`jttw Xoyov xQEITTW atotwv xai &kkOug tavta tavta

btbaoxwV». totavtrl Ti; EGTLV tairra yap EWQCtTE xai EV T 1_j

'Aptoto^avouS xw t wbia, Ewxpatrly ttva ExEI 7TEpt(^EQ6tEVOV,

caoxoVTa TE &Epo(3aTELV xai &WIV JTOXX11V 4Xvapiav (^kvapovvta,

WV Eyw O'&V O'UTE tEya O' TE µtxpov ITEpt E Tci1W.

Aqui, quart parla dels qui des de feia molt de temps acusaven Socrates,

diu: «PerO el mes irracional (&Xoywtatov) es que ni el seu nom no es pot

saber ni dir, si no es el d'un cert autor de comedies" (18d). Aixo tant po-

dria voler dir simplement que Aristofanes era un d'aquests acusadors es-

pontanis o informals, corn que es irracional justament el fet que se seguei-

10. Sobre aquesta distincio en dos contextos molt diferents (diferents entre ells i diferents

del nostre) es pot veure per exemple W. LABOV, Language in the Inner City. Studies in

Black English Vernacular, Philadelphia 1972, cap. VIII, pp. 297-353; i G. VAN GELDER,

The Bad and the Ugly. Attitudes towards Invective Poetry (hija) in Classical Arabic Tra-

dition, Leiden 1988.
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xin ones acusacions fetes en una coinedia". Aquesta darrera implicacio es
clarament a Lisias, Per l'invdlid 18, on ve a dir que en una acusacio que li
fa el seu oponent no parla seriosament, sing que el «comeditza^^, i per aixo
diu als jutges que no s'ho han de creure. El mateix Plato, a l'altra aparicio
del terine xcoltcpBriv a l'Apologia (31d), insinua una cosa un pel diferent:
no diu que no calgui creure-s'ho, sing que, precisament perque el vol (,co-
meditzar),, cal entendre-ho d'una manera diferent de corn ho ha dit Mele-
tos. Tornant al text d'ahans, la primera possibilitat ens inclouria Aristofanes
entre els acusadors, pero la segona Fen separaria. Dels arguments en un
sentit o en l'altre no n'hi ha cap de gaire pes, excepte en tot cas, al meu
entendre, un: si mirem la frase seguent, sembla indicar que no el compta
entre els acusadors quan, despres d'al-ludir-hi clarament, afirma que no pot
fer-ne pujar cap a la tribuna per refutar-lo, perque justament no se sap qui
son: si hagues individual Aristofanes corn un d'ells, ja en tindria coin a mi-
nim un. Tarnhe (pero aixo es certament menys convincent) la manera de
lligar les dues frases sembla separar Aristofanes dels altres, els acusadors
que Alsant enveja i calumnia tractaven de convencer-vos,,.
El segon prohlerna ve del fet, ja posat de relleu moltes vegades'2, que
Aristofanes i Socrates devien ser mes aviat amics, i que Plato no mostra
gens d'animadversio per aquest acusador del seu mestre. El Banquet situa
1'acci6 despres dels Nuvols, i Aristofanes no hi fa pas mala figura, al contra-
ri: si es que entenern simbolicanlent el final -una lectura hen facil de
fer-, Aristofanes quedaria situat 1'antepenultim, despres nomes de Socra-
tes i d'Agato; per altra panda, fins i tot cita (21h) Nuvols 362 en to laudato-
ri". Si tot aiVO ens diu alguna cosa, ha de ser en tot cas que, per una Ban-
da, Plato no sembla donar gaire importancia a les acusacions d'Aristofanes
(1a qual cosa va en suport de la lectura que feiem ara del passatge de
I'Apologia), i per altra panda que, corn deiem, Aristofanes i Socrates sem-
blen ser mes aviat amics: flavors, si Aristofanes hagues pensat que la gent
es prendria seriosarnent affo que ell en deia, no es facil que ho hagues dit
-i Aristofanes be devia saber amb quip public se les havia''.

Relacionat amb aquest mateix terra, hi ha el Banquet de Xenofont. A11a, la

11. Aixi ho enten, p. ex., M. IIEATH, Political Comedy in Aristophanes, Hypomnemata 87,
1987.

12. Tot just dos exemples, practicament oposats en tota Ia resta: G. MURRAY, Aristophanes,
Oxford 1933 (reimpr. 1965), p. 97; A. BRELICH, <Aristofane: commedia e religione>>, Acta
Classica Univ. Scient. Debrecen. 5, 1969, pp. 21-30 (p. 23).

13. Un exemple menys determinant, pero potser significatiu: la Ilista de poetes mestres de
la humanitat a Ran. 1032 ss. es la mateixa que els personatges amb qui Socrates espera
passar l'estona en la mort (Apol. 41a).

14. Tal vegada no seria impossible d'imaginar que els fets sociopolitics arribessin a de-
passar-lo, donat que aquest final de segle V es una epoca de canvis rapids i profunds,
particularment en 1'ambit de la literatura; pero en tot cas es francament dificil
d'argumentar, i, sobretot, amb els Nfu'ols ens trobem molt aviat en la seva carrera.
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intervenci6 del Siracusa sembla mostrar que les facecies de la Comedia

podien ser cregudes. Tanmateix, hi ha uns quants problemes. En primer

floc, naturalment, aqui s'aplica igualment l'objecci6 anterior sobre la relaci6

entre Socrates i Aristofanes. Pero a mes el fet que Xenofont triI un estran-

ger be deu ser significatiu (a Siracusa podien estar familiaritzats amb el

genere comic, pero versemblantment amb una mena de comedia diferent

de la que anomenem politica). De mes a mes, es ben clar que Xenofont

vol ridiculitzar el personatge, i amb aquesta intenci6 no es estrany que li

faci utilitzar 1'escena de la puca, la mes inversemblant de l'obra, per pre-

sentar-lo corn un individu tan grosser i tan malintencionat que es capac de

prendre's seriosament una bestiesa d'aquesta magnitud: tots els altres ele-

ments en la descripcib d'aquest personatge van en el mateix sentit. Es a

dir, d'alguna manera la tria de personatge i d'escena deuen voler dir que

allo que apareix en una comedia no es veritat, i algu que s'ho cregui ha de

ser estranger, malintencionat i groller. Tenint en compte tot 1'anterior, res

no s'oposa a llegir el text de la manera segi ent: que d'alguna manera la

Comedia pot posar en escena rumors sobre persones d'Atenes ja ho deixa

clar Plat6, perque es clar que si hem d'entendre que el text de 1'Apologia

separa Aristofanes dels acusadors, el que voldria dir es precisament aixo, i

per aixo citaria els Nuvols: diria que ally s'hi troben ben reflectides aques-

tes acusacions (probablement alhora amb un intent de ridiculitzar les acu-

sacions reals, i serioses, identificant-les amb les c6miques); i deixa clar

Plat6 tambe que, si els rumors son prou persistents, poden ser creguts;

pero recordem que sembla que mes aviat diferencia Aristofanes dels acu-

sadors. En aquest sentit, tant Plat6 corn Xenofont, i especialment la manera

de parlar del primer, permeten una altra possibilitat: Plat6 ve a dir que les

acusacions contra Socrates corrien per Boca de molta gent, els quals per

aquesta transmissi6 anonima -diguem-ne- no es pot saber qui s6n, tret

precisament d'algun comediograf. Pero si es veritat que Plat6 separa Aris-

tofanes dels acusadors, llavors clarament implica una idea que es forca ver-

semblant i que de fet ha estat proposada mes d'un cop: que els autors

comics es limitessin a donar forma comica a aquests rumors que corrien

per Atenes. Podria ser que Aristofanes mateix suggeris aquesta idea: a Ves-

pes 62-3 diu que ja va ocupar-se de Cleo quan tocava, es a dir quan estava

en el punt dole de la popularitat (despres de 1'afer de Pilos, es clar); ara -

afegeix- ja no cal tornar-hi. Aixi mateix, a Nuvols 549-59 d6na unicament

raons de tipus artistic i d'oportunitat per satiritzar o no un personatge.

Aquesta possibilitat s'acordaria molt be amb el fet -malauradament nomes

comprovable en pocs casos- que els personatges satiritzats a les comedies

d'un mateix any tendeixen a repetir-se, fins al punt que en un cas, dels

nou noms que surten als fragments d'una obra (el Monotropos de Frinic)

se'n troben vuit tambe a la d'Arist6fanes corresponent (Ocells). En el cas

dels Nuvols, hi surten cinc noms dels set que son esmentats als fragments

de la Pytine de Cratinos, i sembla que el Connos d'Amipsies tambe anava
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sohre Socrates . Cal reconeixer , tanmateix , que a la Pau nomes hi es es-
mentat un dels set que ho son als Kolakes d 'Eupolis15.
Un fragment de Lisias"' pot suggerir la mateixa idea: el discurs de Lisias va
adrecat contra Cinesies (segons Ateneu , el mateix poeta ditirambic tan es-
mentat pels comics ) i diu que , corn tothom sap, es la persona mes impia i
mes contraria a la llei que existeixi , i que ha comes unes enormitats contra
els deus que per a tots els altres seria una vergonya tan sols d'esmentar-les,
pero que les senten dir cada any als poetes comics . Aparentment el text es
clar (encara que citat indirectarnent i sense context , cosa que fa dificil veu-
re amb quina intencio ho diu ), pero en realitat ens trohem de nou amb el
mateix dilema : vol dir que cal creure ' s allo que diuen les comedies, que
son una font fiable , o vol dir que a les comedies horn hi pot trohar Bites -
a ]a seva manera- determinades coses que ,tothom sap, es a dir, rumors?
El dilerna , de nou , es propiament irresoluble , pero val la pena de tenir pre-
sent que Lisias mateix , en un altre lloc que ja hem citat (Per l'invalid 18)
donava per fet que quan algu ( conieclitza,, algO altre no cal creure-s'ho.
Aqui tamhe apareix la possibilitat que la Cornedia digui -a la seva mane-
ra- coses que (essent certes o no, aixo no ho saber) corren en hoca de
la gent d ' Atenes . Pero aquest text ens ofereix una suggerencia nova, im-
portant per a una lectura de la Comedia , si he no ens afecta gaire ara ma-
teix: la Comedia pot dir , i diu, coses que en la vida quotidiana seria una
vergonya tan sols de dir-les per a Lisias i aquells a qui ell s'adreca , es a dir,
cal suposar , ciutadans respectuosos de les ] leis. No ens diu el fragment,
pero , en quins termes esmenta aquestes coses la comedia . De tota manera,
es una dada que caldra servar a la memoria perque es efectivament cert
que normalment la Comedia no respecta allo que sahem nosaltres que
eren principis i Ileis basics de la cultura grega , i aqui Lisias deixa clar, amb
una contraposicio marcada pel text, que d ' aixo n'eren conscients.
Fora important de poder datar amb una mica d ' exactitud tots aquests tex-
tos, perque es trohen precisament tots al voltant del tombant de segle, que
es mes o menys I'epoca en que se suposa que la Comedia canvia d'aspecte
entre l'Antiga i la Mitjana . Malauradarnent, no es possible gaire precisio.
Per al Vell Oligarca la data mes baixa que ha estat proposada es 424 i la
mes alta (en general no acceptada , pero) 442; l'Apologia de Plato i el Ban-
quet de Xenofont deuen estar entre , per dir dos numeros rodons, 390 i
380; els discursos de Lisias que ara ens afecten no es poden datar. Aixi
doncs , no es poden fer matisacions fines basades en el moment de com-
posicio , i els haurem de tractar com a aproximadament contemporanis. Si

15. Tal vegada hom podria pensar en les noticies que tenim sobre dues versions de la Pau:
fora normal que en una segona versi6 a alguns anys de distancia no esmentes les ma-
teixes persones. Tanmateix, tot plegat no passa d'una hip6tesi. En qualsevol cas, no es
necessari que cada any tots els actors decidissin triar les mateixes persones per fer-les
sortir a la seva obra. Continua essent significativa, pero, la tendencia a la concentraci6.

16. Lys. fr 53 TH., ap. Athen. 551d-f.
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doncs mirem de posar juntes les suggerencies que ens ofereixen els textos,
mirant que no es contradiguin gaire entre ells, ens en sortiria una imatge
mes o menys com segueix: la Comedia treu a 1'escena algunes coses que
corren en Boca de la gent, coses que «diuen^^ o que ^,tothom sap,, pero sol
vestir-les d'una manera ridicula. En general, el fet de ,comeditzar,, algu vol
dir que allo que es diu no cal creure-s'ho, o almenys no cal creure-s'ho de
la mateixa manera (Plato, Lisias), pero alguna vegada es pot fer servir per
il-lustrar allo que precisament ,diuen,, o -tothom sap,, la majoria de vegades
per fer-ho passar per rumors falsos i amb la intencio de ridiculitzar-los
(Plato, Xenofont, Lisias XXIV), i una vegada -en un fragment de tradicio
indirecta que ve d'Ateneu- per fer-ho passar per veritat (Lisias, fr. 53 TFi.).
Per altra banda, hi ha potser en el Vell Oligarca un intent, que no es repe-
tira fins molt mes tard (no es ni a Plato ni a Aristotil, i no en retrohem tra-
ces fins als comentaris hel•lenistics i als tractats mes tardans), d'interpretar
en termes de politica de partits el fet que algO sigui satiritzat en una
comedia.

Tot aixo ens deixa mes aviat indecisos, pero ja es el que deiem abans:
aquestes fonts no son Glares i sense una idea previa de com cal interpretar-

les (una idea que habitualment es treu de fonts molt tardanes) no hi ha
manera d'assegurar, en el cas de l'Apologia per exemple, que park d'una
Comedia bel-ligerant contra el mestre, i mes aviat els indicis semblen
apuntar cap al contrari. Ara cal que ens fixem que aquests textos no parlen
de la mateixa cosa: el Vell Oligarca no diu res de si el que es diu en una
comedia es veritat o no o si es cregut o no: diu simplement que el fet de
sortir-hi (i per tant sentir-se parlar malament d'un mateix) pot ser empipa-
dor: per aixo el demos com a tal, com a conjunt, no ho vol i ho deixa per
als particulars -i sentir parlar malament d'un mateix no vol dir pas «sentir-
se dir quatre veritats,,, vol dir en tot cas ((sentir-se dir quatre fastics»: res en
el text no insinua que allo que es digui ha de ser cregut o no, i a mi em

sembla que posar-l'hi es fer violencia al text. Per tant no es que propugni

una lectura realista de la Comedia, pero si que ens mostra un dels Gamins

per on aquesta lectura pot arribar a ser possible: d'interpretar com a ma-
lintencionats els insults en una comedia, es facil passar, amb el temps i

quan la comedia ja es diferent, a interpretar-los realisticament. Plato i Xe-

nofont si que parlen d'aixo, i diuen forca clarament que (almenys en el cas

que els ocupa, es clar) allo que diu una comedia no s'ha de creure, coca

que Lisias tambe fa en un lloc, mentre que en un altre implica que a116 que

diuen les comedies sobre Cinesies es, si be molt inconvenient, veritat. I, fi-

nalment, Plato de nou (Apol. 31d) insinua que un fet, precisament en ser

dit per fer hurla d'algO (xwµ(pBElv), es tergiversat.

Molt be: fins ara volia tan sols establir que es el que els textos poden dir i

que no poden dir. Plato i el Vell Oligarca parlen de coses diferents, pero si

que diuen, Pun que allo que es diu en una comedia pot coincidir amb el
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que es diu fora del teatre, i l'altre que el fet de sortir en una comedia es

mes aviat una carrega, i potser tamhe ens mostra que alga pot interpretar

en termes politics el fet Clue alga surti o no en una comedia. No es clue si-

gui gran cosa, la veritat, pero en tot cas no sembla que sigui gaire compa-

tible amb aquella teoria ,ritualistica,,, que tendeix a ser vista corn una cosy

mes aviat aseptica, neutra, innocent, una mica fora del mon, desvinculada

dels avatars quotidians, per exemple, de la lluita politica. A part que una

concepcio aixi del ritual no es la mes exacta, val a dir que una mica per

sohre de la Iluita politica i del personalisme si clue semhla logic que hi si-

gui. D'alguna manera, qualificar alguna cosa de ritual ha d'implicar corn a

minim que es considera positiu per al grup clue ho practica, en aquest cas

la ciutat, i no reflectint ones enemistats personals.

Llavors que passa? Que aquesta gent no entenien la Comedia? Es clar que

aixo m'estare prou de dir-ho. 0 passa que la lectura -ritualista"" no es

possible? ja he dit que continuo pensant que es la mes encertada. Vist que

estem en un cal de sac, rnirem de treure ara alguna conclusio del que hem

estat dient. Hem vist que en el Vell Oligarca trohavem la primera inostra

d'una interpretacio partidista dels insults a la Comedia i d'un cert descon-

tentament per la manera corn son utilitzats. Ws tard, ja entrat el segle IV,

sahem del cert que la questio dels insults sera vista corn un problema que

cal resoldre, no sahem si per tothom, pero almenys per 1'escola platonica:

tant a Plato corn a Aristotil -mes al primer- la gtiestio ocupa un lloc im-

portant en la construccio de les sever respectives ciutats. I tots dos arriben

a una solucio del mateix tipus -molt mes radical a Plato, pero del mateix

tipus: permetre'ls en els rituals que els exigeixen, i o he bandejar-los dell

espectacles quan es facin amh ^,mala Nava" (potser podriem traduir aixi el

tci Ov tov) o entre ciutadans (Plato), o he limitar-los a persones adultes

(Aristotil). Ahans d'aquests textos, pet que fa a un caracter problematic dels

insults, nomes tenim referencies (en textos legals) a insults en la vida quo-

tidiana, no als rituals o als dels espectacles de tipus comic. L'Onica excep-

cio es el Veil Oligarca, per a qui certament els insults comics representen

un problerna, si he ni se Ii acut de suggerir que haurien de ser handejats

-nomes, en tot cas, mes repartits. Es licit de veure aquest canvi corn una

evolucio en 1'actitud envers els insults? Si fos aixi, hauriem de plantejar-ho

en els termes segOents: cap a finals del segle V cornencem a trohar un cert

descontentament respecte de 1'escrologia comica, pero sense que hi hagi

rastre de cap voluntat de bandejar-la. Tanmateix, aixo obrira la via que

permetra, ja a partir de la rneitat del segle IV, proposar reformes drastiques

tamhe en aquest terreny. Corn sol passar, ens fatten dades per decidir amh

certesa si aquesta evolucio es aixi: es a dir, no podem assegurar que re-

formes coin les de Plato i Aristotil no fossin proposades en 1'epoca que se

suposa que es la del Veil Oligarca. De tota manera, les Jades que tenim

ara ens permeten veure-ho com he dit i no d'una altra manera. Si es aixi,

ens podem preguntar que pot haver passat que hagi permes aquesta evo-
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lucio. Per contestar d'alguna manera aquesta pregunta no podem limitar-
nos a Jades de la Comedia, ni tan sots a Jades referides a la Comedia, sing
que, vist que de let hi ha implicats aqui uns canvis importants en els horit-
zons d'expectatives, caldra intentar dibuixar situacions, estadis de cultura,
sistemes literaris, per veure quins elements poden haver contribuIit a
desestabilitzar el sistema. Evidentment aquesta es una feina molt Ilarga clue
no puc ni tan sols iniciar aqui, de manera que em limitare a oferir unes
quantes suggerencies sobre alguns punts crucials i sobre la manera com
crec que es podria dur a terme.
Hi ha un aspecte de la Comedia que trobo especialment provocador, i que
es el mes caracteristic perque ens la diferencia amb molta claredat d'altres
generes. A la Comedia trobem conculcats molts del principis mes fona-
mentals de la societat grega. Diguem-ne tan sols un parell dels mes indis-
cutibles: que l'organitzacio en forma de polis, i una polis governada per la
part masculina de la poblacio, es la millor, i que els dens son deus i els
homes ni poden ni han de voter expulsar-los del seu hoc son, segur, cre-
ences compartides per practicament tots els grecs de 1'epoca. Doncs be,
cap d'aquests principis no els respecta la Comedia, ben at contrari. Tan-
mateix, es la polis qui organitza la representacio de comedies, i qui garan-
teix, fins i tot de manera coercitiva, que n'hi haura cada vegada que toca.
Aixo em sembla que nomes pot voter dir que, almeys pet que fa a aquells
principis tan fonamentals conculcats per la Comedia, les postures comiques
no podien ser enteses seriosament (es a dir, en el sentit que deiem at co-
mencament: com si 1'autor volgues que els espectadors es creguessin el
que diu i ho apliquessin a la vida de cada dia). Mes aviat sembla que, en
aquest terreny, la utilitat de la Comedia (que n'havia de tenir per forca, si
1'Estat hi estava tan interessat) anira en tot cas pet cami contrari: el de re-
fermar aquells principis, en 1'acte mateix de negar-los.
Doncs be: aquells principis arribara un moment (mes o menys tambe en
aquesta epoca del tombant de segle) que podran ser negats, efectivament i
seriosament. La tasca sera duta a terme principalment pels cinics. Aquest es
un xoc important i molt evident. Pel que fa a la Comedia, quan s'incita a
no oferir sacrificis als deus, per exemple, ningu pensa que ho pogues dir
seriosament: no pot ser que en un culte ofert als deus es neguin aquests
mateixos deus. Ara be: la manera com s'ha intentat salvar 1'aparent contra-
diccio ha estat gairebe sempre entenent Aristofanes en termes metaforics:
es a dir, ell no esta client que calgui no oferir sacrificis, sing que esta mos-
trant el grau de depravacio i d'interes mesqui a que arriba la ciutat, igual
que no necessariament esta client que calgui substituir l'infame Cleo per un
de mes infame, sino Pent obrir els ulls als seus conciutadans sobre la de-
gradacio progressiva de la politica atenesa (en canvi, diguem-ho de passa-
da, la pau si que la defensa literalment). Jo no crec que calgui llegir-lo aixi,
sino literalment, de fet, pero no seriosament (sempre entenent ^seri6s,, en
el sentit que deiem abans). En tot cas, sigui com sigui, abans no acabem
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de fer-nos un embolic amb les paraules, es clar que els cinics si que cal

entendre'ls sensit recto i seriosament: volen transmetre uns models de vida.

Aquesta es la diferencia. Per altra handa, aixi com la Comedia esta perfec-

tament integrada en la ciutat, en el centre mateix de la ciutat, corn a part

d'un dell cultes ciutadans mes significatius, els cinics son, si se'm permet

una certa exageracio, quatre arreplegats, que potser es fan amb la bona

societat dels filosofs (hi ha fora anecdotes sobre converses entre Diogenes

i Plato), pero son aixo, quatre arreplegats que fan coses estranyes i diuen

bestieses, pero sohretot les diuen sense context, a qualsevol hoc i en qual-

sevol moment (diguem de passada que aixo, aquest parlar en qualsevol

lloc i en qualsevol moment de coses... en fi... delicades, es el que mes ca-

racteritza la figura de Socrates a Plato). Es dificil dir si les imatges que se'ns

n'lian transmes son fidels o no, pero es presenta, per exemple, Diogenes al

carrer parlant de coses serioses; corn que ningu no se 1'escolta, es posy a

dir ximpleries, i flavors s'hi comen4a a aplegar gent (D.L. VI 27): es a dir

que parlen sense context, fora de qualsevol ocasio reconeguda com a tal

que mediatitzes allo que diuen.

Val a dir que quan els cinics, mitjancant la poesia, volen convencer i en-

senyar uns models de vida no estan fent una cosa nova: la concepcio del

poeta com a mestre es molt comuna ahans, i de fet una bona part de la

poesia arcaica i classica vol transmetre efectivament unes conviccions i uns

models. Aixo ho fan de maneres una mica diferents 1'epica, les diverses

formes de lirica i la tragedia, pero totes ho fan. La Comedia afirma que

tamhe ho fa, i a la seva manera a mi em sembla que si. Pero, corn deiem

abans, dificilrnent podem creure que ho faci d'una manera directa com les

altres: mostrar la mala fi d'un OEo taxog com Licurg enfrontat a Dionis, po-

seur per cas, pot ser una manera d'ensenyar; pero fer un elogi d'un

©$oµaxog com Pisteter, per exemple, senzillament no pot ser-ho. En tot cas

la comedia mostraria mes aviat per inversio aquests ensenyaments (que les

Bones agafessin el poder, per exemple, portaria necessariament a la des-

truccio de la ciutat). Quan Diceopolis diu que tamhe la Comedia sap el

que es just, i per dir Comedia diu tipvywSla, es clar que esta marcant un

parallel i una distdncia amb la Tragedia (no un paral-lel i prou, com sem-

blen creure alguns)' .

Els cinics, si jo ho entenc he, fan una operacio que agafa elements de totes

dues handes: fan aquella poesia moralista, exemplificadora, d'una manera

directa, no corn la Comedia, pero en canvi si que defensen algunes coses

que ahans nomes trobavem a la Comedia (a la linia iambico-comica, vaja),

i utilitzant els recursos linguistics i estilistics de la Comedia (per ser mes

exactes, n'utilitzen tambe una harreja, pero en tot cas es clar que hi trohem

assenyaladament la llengua iambico-comica).

17. Sobre aixo , i aquest passatge dels Ach . en general , X. Rte, ,Gli insulti alla polis nella pa-

rabasi degli Acarnesi^ , QUCC n.s. 50, 1995, pp. 59-66.
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Ara be: com podem portar aquest parallel Comedia-cinisme? Es clar que
cal buscar parallels concrets, que n'hi ha (per mostrar-ne nomes ara alguns
de generals: una determinada actitud davant de les convencions; tambe, ja
ho hem dit, I'us del llenguatge; tambe la manera de mirar les cosec, remar-
cant-ne sempre els aspectes mes materials, mes fisics -a partir dels quals
de vegades els cinics s'enlairen vers una mena d'espiritualitat, i la Comedia
no18, pero la base es la mateixa). Hi ha parallels, doncs, pero tambe es ben
cert que en els cinics hi trobariem alhora actituds no gens propies de la
Comedia (per exemple, la idea de la fragilitat de les cores humanes, que
no se si es ben be tragica: tamhe es epica, o simplement gnomica, pero no
comica, al contrari; per altra Banda, la rialla dels filosofs -mes la de De-
mocrit, diria jo, menys la dels cinics- sol ser una rialla corn trista). El que
em sembla mes interessant, en canvi, es de veure coin arriben a donar-se
dues coses -potser tres, pero la tercera es molt mes complicada i nomes
1'esmentare: seria de quina manera el lpoyoc pot arribar a ser vist corn una
denuncia dels dolents per a edificacio dels ciutadans: aixo ja dic que es
mes complicat, sembla que comenca abans (tot i que potser no gaire
abans: per exemple a Pindar, que es refereix un parell de vegades al
ipoyog, jo diria que no hi es; pero en canvi s'ha defensat que es a Homer')
i no se si cal posar-ho en relacio amh el que ens interessa ara, que seria:

1. De quina manera la rialla pot ser vista com una font de coneixe-
ment filosofic, de manera que es adoptada quasi coin a forma de vida per
un filosof, Democrit (o almenys per la imatge de Democrit que se'ns ha
transmes), i en certa manera tambe pels cinics. Que despres aquesta funcio
de la rialla es hen establerta resulta clar: ho podria simbolitzar la figura do-
ble (que sembla que s'esten, si no es que neix, a 1'epoca imperial) del De-
mocrit que riu al costat de l'Heraclit que plora, tots dos davant del mateix
espectacle: la follia humana; que jo sapiga, aixo a 1'epoca classica no exis-
teix; de tota manera, es a 1'epoca classica avancada quan trobem proba-
blement les bases d'aquesta idea: Plato (Filehus 50b) parla de "ia tragedia i
la comedia de la vida,,, perque s'hi troben barrejades les penes amb els
plaers.

2. De quina manera algunes de les propostes mes clarament inac-
ceptables de la Comedia poden ser recollides i proposades realment com a
guia moral, com a forma de vida. Aixo ho fan, diria jo, principalment els
cinics, pero de fet probablement cal partir de la base que els cinics son el
resultat d'un moviment generalitzat molt important que es dona cap a fi-
nals del segle V (en alguns aspectes abans) i que inclou la sofistica (deu
n'hi do les coses que diuen de vegades alguns sofistes -tot i que certa-

18. Aixo no vol dir que a la Comedia no s'hi pugui trobar aquesta -espiritualitat,^, o, di-
guem-ne, lirisme. Pero no s'hi arriba a partir d'aquests aspectes mes materials, sing
juxtaposadament.

19. Veure sobretot G. NAGY, The Best of the Achaeans, Baltimore-Londres 1979.
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ment ho fan en un to que no es el dels cinics ni el de la Comedia), Socra-

tes, i una gran quantitat de reflexio sobre la tovotx11, sobre l'art, i princi-

palment sobre el paper de 1'art en 1'educaci6. Tinc la impressio clue plan-

tejant-ho per aquesta Banda potser arribariem a trobar per que la Comedia

canvia d'aspecte justament en aquesta epoca, i d'on ve que se la pugui

comencar a entendre seriosament. Potser el que aquells textos que hem

vist abans ens mostren es precisament el canvi que fara impossible la con-

tinuitat de la Comedia que anomenem politica.

Es a dir, del que es tractaria es de mirar d'enquadrar la Comedia en el seu

moment, pet-6 d'una manera menys simplista que no s'ha fet generalment

fins ara, constituint la Comedia simplement en instrument de la reaccio, i

segons qui ho digui, presentant-la com a assenyada i prudent, segons qui

com it simplement reaccionaria. El problema es que el quadre de conjunt

no el sabetn pintar gaire be. Per exemple sobre la reaccio contra la sofisti-

ca en tenim molt poques dades: alguna noticia nebulosa i poc certa

d'algun proces, i Plato. De fet la reconstruccio d'aquesta reaccio s'ha fet

sempre basant-se principalment en la Comedia, de manera que si no la

podem fer servir anem hen servits, justament. Pero que no la podem fer

servir, almenys de moment, es clar, perque si no entrariem en un cercle vi-

ciOs.

Llavors: que el quadre no el tenim ben dibuixat es segur, i primer que res

perque abans cal decidir si la Comedia val o no corn a font historica i com.

Pero en que ens podem basar per reconstruir-lo? En les altres fonts, i jo

tine la impressio que 1'aparici6 del cinisme, com un simptoma destacat

dintre d'un complex mes ampli, es un punt crucial en el canvi de paradig-

nia, en el nou horitzo d'expectatives, que produira a la ilarga (que anira

produint, vaja) una reinterpretacio del passat.

Deixeu-me tot just esbossar, a MOLT grans trets, un quadre molt general on

tal vegada es podria enquadrar les preguntes anteriors i donar-los alguna

resposta. Tenim un llarg proces de consolidacio d'un pensament no mitic

que portara a discutir, durant el segle V, molts dels principis en que es ba-

sava la concepcio grega del mon. Aquesta discussio la dura a terme so-

bretot la sofistica, i en molts aspectes culminara a PlatoLO. Al costat d'aixo

tenim una altra tradicio, la iambico-comica, que, d'una manera molt dife-

rent, presenta capgirats o tergiversats o desordenats aquells principis2';

aquesta segur que es mes antiga, pero no la tenim testimoniada gaire

20. Veure sohre aixb la meva recensio de A.W. NIGHTINGALE, Genres in Dialogue. Plato and

the Construct of Philosophy, a Anuari de Filologia de la Unieersitat de Barcelona,

XIX/D/7, 1996, pp. 158-161.

21. Bosco expressament una formulacio que no suggereixi que els discuteix o els posa en

questio.
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abans. La primera s'expressa primer en poesia i despres majoritariament en
prosa; a mes, aquesta prosa vol anar agafant el hoc de la poesia. Ara be:
de quina poesia? Primer no de la iambico-comica, sing de 1'altra, de
1'epico-tragica (fa mes coses la sofistica, es clar, pero hi ha una linia clara
que vol fer aix612). Apareixen en el quadre en algun moment dues idees: la
idea que la Vida es una tragedia i una comedia alhora, i la idea de fer de la
literatura un reflex de la Vida. Aixo es clarament a Plato ja; en canvi potser
no a Arist6tiP3: la diferencia potser es pot explicar perque Plato fa literatura
(de fet vol substituir la literatura tradicional), mentre que Aristotil classifica
la literatura anterior.
Aquestes dues idees penetren molt poc, de moment, en els generes conso-
lidats, i es van estenent en els altres (majoritariament en prosa: historia,
dialeg...) que son per altra banda els qui tendeixen a crear un estil inter-
medi, standard, ni molt 'alt), ni molt (baix,,. Aixo arribara a una culminacio
amb Menandre2", la qual cosa ens indica que els generes tradicionals ja han
estat incorporats pel proces -un proces, diria jo, no gaire diferent del que
porta al segle XVIII a la creacio de la novella. Pero aixo si que ja es tota
una altra historia.

22. Veure p. ex. J. PORTULAS,.Lode poetica e encomio sofistico: la verita di Pindaro e quella
di Gorgia", Lexis 7-8, 1991, 99-112.

23. Veure p. ex. S. HALLIWELL, "Aristotelian Mimesis Reevaluated, Journal of the History of
Philosophy 28, 4 octubre 1990, pp. 487-510, esp. 493.

24. Veure sobre Menandre, en aquest sentit, la magnifica descripcio de 1). LANZA, -Menan-
dro1,, a Lo spazio letterario della Grecia antica, vol. 1, tom II, Roma 1993, pp. 501-526.


