
LES PEHSONES POLITIQUES

EN LA A01INAR N 110AITI,"IA

§ 1. -- No he trobat en aquesta obra d'Aristotil usat el terme persons

politiques, pero ve tan be per a denominar els membres individuals i col.lec-

tius de l'Estat en relaci6 amb 1'exercici de la sobirania tal corn s'exposa en la

ABrlvcc:wv 1[o),^2_^a que m'ha semblat util de benefieiar-me amb el seu us dels

avantatges d'una terminologia previament establerta (1). Aixi com aixi, el

mateix Aristotil, en la seva Politica, per dir que el poble pot oposar bones

raons als que demanen l'autoritat pel seu merit o per la seva fortuna, ees

molt possible, diu, que sigui millor i mes poder6s, si no individualment, com

persona politica» (2).

Per al meu objecte la part expositiva de la constituci6 que Aristotil con-

siderava actual to el valor de l'observaci6 directa, per mes que l'obra hagi de

considerar-se, cons vol Georges Mathieu, no acabada, sense repassar (3). En

canvi la part historica que fa referencia a les deu redactions que va tenir

la constituci6 abans de la reforma sots 1'arcontat de Pythodoros (4), es d'un

valor dubtos per la diversitat de fonts oligarquiques i deniocrhtiques utili-

sades per Aristotil, i no em servira mes que per a suplir deficiencies i expli-

car conceptes confusos de la constituci6 darrera.

§ 2. -- En la seva teoria de 1'esclavitud diu Aristotil: (<Hi ha en el genere

huma individus tan inferiors als altres com el cos a 1'anima o la fera a 1'home...

Aquets individus s6n destinats per la naturalesa a l'esclavitud, no havent-

hi per a ells com obeir. Un home es esclau per naturalesa quan per la limi-

(1) En el meu assaig La .Sobirania de les Persons Politiques he situat la persona

politica en el centre d'un camp de sobirania, forca que Ii perve de la necessitat com

a ser vivent de complir el seu desti. Avui, per exemple, son persones politiques l'houie,

in ciutat i in nacio. Obra cit. passim.

(2) Politica, llibre III, capitol 7.
(3) ARISTOTE: Constitution d'Atlzenes. Essai stir la netliode seine par Aristote dans

la discussion des textes, par Georges Mathieu (Paris, 1915), p. 127.

(4) A6rwx:6)v lloa:ze:a, XLI, 1, 2. Edition de in Collection des Universites de France

(Association Guillaume Bude), texte otabli et traduit par Georges Mathieu et Bernard

Haussoullier (Paris, 1922).
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taciu de les sever facultats pot pertanver a un altre... No Os gran, per altra
Banda, la diferencia que hi ha, entre 1'esclau i la fern: ambdus nomOs sun
i(tils pel seu cos» (1).

Segons aquesta teoria de 1'esclavitud, nonmOs hauria pogut i'sser esclau cl

que ho era per naturalesa. Aquest esclau no hauria estat perso)w. poli,tica in

en potuucia, ni on act(,. Peru Os un fet innegable que hi havia esclaus for-

mosos c<;n) nn sol, de muscles harmoniosament atletics, d'espiritualitat gra-

ciosa, do vuluntat superba. No hauria estat esclau Plat() si a I'usser venut a

Egina uo 1'hagu6s comprat Amiiceris do Cirena? Hector temia per la llibertat

d'Andrdmaca si guanvaven cis grecs, i Eumeu, el porquerol d'Odisseu, era
fill (l'un rei.

Sembla que Aristotil, al contradir 1'esclavitud legal i al negar que l'escla-
vitud tingues el seu origen en cl Bret positiu (2), es referia als que sun pru-
piament esclaus perque ho han d'esser i no als que ho devenen per accident
no natural . La seva pcsiciu es la del constructor d'una teoria , mes que la d'un
observador de la realitat.

En la AArvou i)v IIo),tzeia hi ha homes lliures que (1evenen esclaus i es-
claus que devenen ciutadans. <,En l'estat social d'abans de Solon els pobres,
les Bones i els seas fills eren els esclaus dels rics... Se 'l s anomernava hektemorw'
perque nomOs guardaven la sisena part (le la collita... I si no pagaven 1'arren--
dament se'Is podia reduir a ells i als seas fills a 1'esclavitud» (3). Per medi do
la sisa kthia Solon va abolir els deutes publics i privats i va prohibir el pros--
tee prenent Ics persones per garantia» (4). Que amb la sisakthia hi va haver
esclaus que recobraren la llibertat, ho diu on els sous versos el mateix Solon
<Jo he retornat a Atenes, a la seva patria fundada pels duos, forca gent vc-
nuda mOs o meny-s justament, reduits elsinns a I'cxili per la necessitat ter-
rible , no parlant ja la llengua atica , tant havien crrat per tot arreu , sofrint
cis altres aqui mateix una servitud indigna i tremolaut per 1'lunor dels sew.
sen'yors ; i jo (Is he tornat a for Mures)) (5).

MOs avail es diu que en el partit de Pisistratos s'hi havien aplegat els que
no eren de naixenca pura i que desprOs de 1'expulsiu dell tirans es varevisar
les llistes de ciutadans perque n'hi havia molts que fruIen indegu(lament (lei,
drets politics (6). Per les reformes de Klisthenes no es veu prow clar que ad-
quirissill cl dret de ciutadania pots o molts esclaus, per lo qual mes aviat le,
referirO als que, no essent-ho, tampoc eren ciutadans. Pero despres de l'acord
entrc Ia ciutat i cl Pireu sots l'arcontat d'Euklides, diu que Arkinos ataca
per il-legalitat el decret de Trasvbulos que donava el Bret de eiutat a tots

(1) t'olitica, I. 2.
(2) I'olilica, I,
(3) 19rvx^<^r< IIoi,^ ^^ix, II, 2.
(4) Tbid< n<, VI. 1.
()) Ibiden<, XII, -1.
(U ) Ibidetu, AIII, 5.
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els qui tornaren amb ell del Pircu, dels quals n'hi havia de ben colieguts per

esclaus (1).

Totes aquestes referencies farien creure que 1'esclau era reconegut com una

persona politica en potencia que per diferents circumstancies es convertia

en acte. Pero cal observar que si aquesta era la realitat, no era la llei. El

pas de 1'esclavitud a la ciutadania 6s sempre en la ABrv .t&v IloXrrEEa una

violaci6 de la llei, un acte revolucionari. L'esclau es sempre legalment un

instrument, on objecte de drets, no un subjecte. L'esclau public guarda les

factures quo s'han de pagar i quan ve el seu venciment pren les que s'han

d'abonar al dia i les esborra (2) llnirant-les als apodektai. Els astynomoi, co-

missaris de policia urbana, fan retirar els cadavers dels que moron at carrer

pels esclaus publics que tenon it seu servei (3).

Fn el sorteig (leis jutges els esclaus publics fan l'ofici d'escrutadors. Abans

de passar la barana del tribunal, el jutge ensenya la seva agla a 1'esclau public

i aquest li lliura el bast6 (lei color del tribunal que due la mateixa lletra

de la soya aglh. llespr6s els esclaus publics que fan d'escrutadors porten de

cada tribe Ics ernes, una per cada tribunal, que contenen els noms dels mem-

bres de la tribu quo actuen a cada tribunal i les transmeten ids jutges desig-

nats per Ia sort per a tornar les tattles als sous col-legues (4).

Per m6s quo algunes d'aquestes firncions siguin quelcom. decoratives po-

dem afirinar que en la A9rvw6vv Ilo),rtEEa no hi ha res quo ens permeti a$r-

mar quo nn esclau hi podia Esser legalment un subjecte de dret..Fa coses

que un cavall no podria fer, pero legalment li 6s tan impossible de devenir

ciutada com ho f6ra at cavall.

§ 3. Pero si 1'esclau no 6s legalment persona politica per si niateix III

en acte Ili en potencia, pot Esser fins a Pericles pare d'un ciutada. En efecte;

sots Antidotos, a causa de l'augment del numero de ciutadans, per una pro-

posi66 de Pericles va decidir-se no deixar fruir dels drets politics at que no

fos nascut de dos ciutadans (5). Un esclau esdevingut afranquit, pare d'un

home lliure, podia Esser avi d'un ciutada. Perque, si s'havia d'entendre altra-

ment, no calien dues generacions, ja que essent fill de ciutada si aquet per

a Esser-ho havia d'esser fill de ciutada, per m6s quo es remont6s l'aseendencia

no s'arribaria mat at comencament de la ciutadania.

Encara resta on punt per a eseatir. L'homicidi d'un esclau 6s deferit at

tribunal del Pal•ladion, i si l'acusat die que ha obrat legitimament, el proc6s

va at tribunal del llelfinion (6), to mateix que si es tracta de l'homicidi d'un

metec. Aixo no'l fa subjecte de drets, perque el rei, llevant-se la corona,

(1) .1APVxu00') IIo).vteia, XI,,

(2) Ibidem, XI,VII, :^.
(3) 1 bidem. L, 2.

(4) Ibidem, LXV, 1, 4.
(5) Ibidcm, X X VI, 4.
(6) Ibidem, I ,V I i, 3.
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d'acord amb els refs de les tribus jutja tambe les acusacions de mort contra
els animals . Finalment , els tesmotetai, que, amb 1'arcont propiament dit, el
rci i ci polemarca , fornien l ' arcontat , donen una acciu civil contra cis es-
claus quo insulten un home lliure ( 1). At meu entendre , aqucstes son dispo-.
sicions quo concilien el fet d'esser l ' esclau un ser huma am[) el sell estat de
privaciu de drets , sense alterar la seva personalitat politica.

Cal, Bones, ara, estudiar la condiciu de l'afranquit , de 1'esclau quo per la
llei, prescindint de la tcoria d'Aristotil , ha deixat d'esser-ho . El llibert es un
honre it qui amb certes conditions es reconeix la facultat do complir el propi
desti. Pot adquirir bens, treballar per compte propi , tenir fills lliures . Fnlloc
se'l priva legalment d ' esser pages ( agroikos ), in obrer ( demiui1jos). Rs cert quo
ha de tcnir un patru i que el polemarkos introdueix personalmeut les actions
contra l'afranquit quo abandona el sell patr6 ( 2), pero en aix e) queda igualat
amb el metec. En la terminologia emprada on el meu treball abans citat.
seria , dones, centre d'un camp de sobirania i, per tant , una persona politica.

Pero aquet subjecte de drets, no foil legalment , en la constituciu de k ,
temps do Pythodoros, un ciutada anmb drets politics . Ni ho era iii ho podia
develur. Per a esser ciutada calia abans passar per 1'efebia. Els joves eren
insert ts a 1'cdat de divuit anys en el nonrbrc dels demotes, i en el moment
de la inscripci6 es decidia si tenien 1'edat legal i si eren de condicib lliure i do
naixenca legitima . Si no lro eren , 1'Estat cis feia vendre (3 ). No reunint
aqucstes conditions , et llibert no podia entrar a fer els dos anys de servei
civil ni dur la clamide en l'efebia i , per tant , no entrava en la ciutadania.
En una situaci6 semblant es trobava 1'estranger en quant als drets poli-

ties, encara que la seva condicib depenia del sen origen. Calder tenir present
que 1'estranger , esclau o afranquit , ho seguia essent a Atones , i que, segolis
Aristotil , el barbre havia d ' esser esclau , ja que els partidaris do que 1'es-
clavitud to el seu origen on el dret positiu , per salvar la dificultat quo se'is
posy de la possibilitat d'una guerra injusta i que un home noble sigui venut.
corn it presoner , nomes apliquen el nom d' esclau al barbre . to grnal, per a,
Aristotil, equival a reconcixer amb ell 1'esclavitud natural (4).

§ 4. - L'estranger estava exclos de la governaei6 de I'Estat encara que
no fos propiament barbre. Diu Aristotil ( 5), quo els antics rcis d'Esparta,
perquc despres de les guerres hi havia falla d'homes , donaren ills estrangers el,
Bret de ciutadania , i varen fer aixi den mil ciutadans. Tambe els dernocrates
de Cirena havien de nodrir amb estrangers la majoria popular . Ales Aristo-
til troba que aixo porta ben sovint canvis politics : a 13izanei els estranger-,
conspiraven i foren expulsats ; els autirians van haver de treure's per una ba-

(1) AO cov Iloot02, LIX, 5.
(2) Ibidcm, LVIII, 3.
(3) Ibidcm, aLII, 1, 5.
( 4) Politica, 1, 2.
(5) Politica, I, 6.
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Calla els desterrats de Kios ; els zanclesos foren trets de la seva ciutat pels

refugiats de Samos i aixo mateix va succeir als ciutadans d'Amfipolis amb

els seus hostes de Calcis (1).

L'estranger, pero, fruia a Atenes de tots els beneficis de la mes alta digni-

tat humana . Podia esser navegant , banquer o esmercar la seva activitat en

el comers i en la industria . Solon, Pisistratos , Temistocles i Pericles foren

favorables als estrangers: alli no tenien barri marcat com a Gortyna; parlaven

i vestien segons el seu franc voler, aixecaven temples als sews deus per mes

que fossin estranys al Panted grec, i, diu Isocrates en el seu Panegiric d'Ate-

nes que el metec hi era atret taut si s'hi guanyava la vida com si hi anava per

gastar la seva fortuna. Xenofont arriba fins a voler-los admetre en el cos

dell cavaliers i es segur que les sever filles figuraven en la processo de les

Panatenees.

En la rrtateixa AAri'i thv IIo),^tn es diu que Heraklides de Klazome-

nios, anomenat el Gran Rei, feu donar dos obols als que assistien a 1'assem-

blea (2). I aquest home era estranger naturalisat a Atenes, on es crew que

arriba a esser estrateg (3).

El Polemarkos , un dels nou que constituIen l'arcontat , tenia en quant als

estrangers la mateixa jurisdiccio que 1'arcont en quant als ciutadans . Hi ha-

via estrangers domiciliats (metoikoi ), estrangers assimilats ( isotelai ) que pa-

gaven els mateixos imposts i carregues quo els ciutadans , i els proxenoi. El

Polemarkos els distribuia en den lots, assignant per ]a sort tin lot a cada

tribu , i els jutges de cada tribu els remetien als diaitetai ( arbitres publics) (4).

Dc mes a mes de la promoci6 a la ciutadania per actes revolucionaris,

com veurem m_es avail al parlar de les reformer de Klisthenes, l'estran-

ger lliure, no presoner ni barbre, fruia a Atenes d'una posic16 juridica que

1'acostava per diverses gradations a la ciutadania , a la qual pel cas d'Hera-

klides hem vist que podia arribar per naturalisacio . Era, Bones , un subjecte

de drets , i una persona politica en el sentit exposat per mi en 1'obra abans

referida , per tai com complia el seu desti des d'un camp propi de sobirania.

I en quant al dret positiu de la AOrivo,.,wv IloX:zeix , era un ciutada en poten-

cia, ja que revolucionariament , i fins legalment per la naturalisacio, podia

devenir un ciutada en acte.

Sembla , per ultim , quo el fill de l'estranger havia de poder esser efebus i

dur la clamide , per tai com estava adscrit a una tribu , era fill d'home lliure

i de naixenca legitima. Pero no podia esser sortejat ni elegit per a funcions

que, com ara la d'arcont , requerien que es fos cuitada pel pare, per la mare

i pels pares del pare i de la mare (5).

(1) Polilica. VIII, 2.
( 2) A07pv(7,)v IloXvu;m, XLT, 3.

(3) Plato, Ion 511 D.
(4) ABrvauuv IloarrEia , LVI11,

(5) Ibidem, LV, 3.
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§ i>>. - lliu Aristotil que el poble col dividir-sc cn quatre grans classes:
agricultors, obrers, marxants i mcrceuaris (]). T abans, a 1'inquirir els homes
que han de tenir acces a les magistratures, parla, dell obrers en aquesta forma:
treballar per adquirir les cosec indispensablcs do la villa, es esser esclau; trc-
ballar per al public, es esser obrer i mcrccnari. I+:n una bona constituciG
no deu remuntar-se 1'obrer a la dignitat^ de ciutada, pero en nna oligarquia
pot arribar a esser-ho, perque pot fcr-so ric, i cls rics hi sGn ciutadans. Ahem
a dir que a '1'ebes se'ls esigia haver dcixat cl ^°om.cr^ den an^•s ha (2).

Lo cert es que tots a^gecsts homes crc>> llieres, c5 po^tic7a casar i ri^dqui-
rir bens, per to goal he do ^+onsidcrar-k>s cum <^ per^son^.c ^^ol%tique^^ a^jitcs
per a complir amb medic ^iropis cl seal desti ^+om a focus d'un camp do sohi-
rania. 1"amb^ es despren de la^ !'nlifir^a d'Arist^itil qne aqucsts homes Iliures

o podieu. devenir ciutadau^, ^x^r n^^^s que en una^ coustitucio perfecta,
Rio ho haguessin d'ess;^r.

Hals form els qne principalu^_cnt, dcguercn aprofitar-sc de ]^, s^i,eakilain i
do la, reforrua que prohihia douar 1c5 ^^ersones en pen^-rn'a dcls deutes. I'er^i
en la divisi^i del poble f^u quatre clas;;cs la nui,^oria^ d'clls degu^^ gecdar entrc la
dcls llc^t^ikoi, qne per coLlir mFn^'s do dues ^+entcs mesures do fruits no tenicn
acres als carrecs public+s (3). 1+'orma,ven, pcr^i. dart do I'asscuihlca^ i del tribu-
nal (^). Pocs an}'s despres d<^ colon cs ^-a, dc^+idir, a, causa de lcs disc^irdies ci-
vils, Pclecci6 de deu arcunts: cinc ^rr^^a,t^r^'rln.i, tres pagesos (ag^•oikoi--) i dos obrers
(de7rai^^.rgni) que governaren 1'any^ dcspres do I'arcontat de Damasi<tis ^ ^).

pisistratos, sense protegir-los leg^elrncnt, ^^a procurar fcr-sc'1s sous, i
perquc es guanyessin be ]a villa trchallant la, terra cls avan^ava diners per
als seas treba]ls (6). h:n el sea partit, com he dit, aba.ns, derncs dcls quo no
ercii de naiaen^a para., s'hi havien aplcgat, pcrnx>r de la scva, pobresa, cl^
que havien estat despullats dcls sous credits (i).

Perms en la reforma de hlisthenes aquets homes que ja ercn c.iuta^dans
trobaren el mcdi d'esborrar el rastrc del sea origen tal ^-egada impur, i
els afra^nquits i els meted, una promoci6 boi general a la ciutadania. Per
a fer perdre cl record de l'origen impur, 1'alcmconida va desfer les t^ribus
i les tritt^^s fins al punt qua cls membres d'una n^.ateiaa familia (geno^s)
eIt el sentit religios podien des ^l'aleshores esser repartits en diverses trib^ts.
1+:n lloc de les quatre tribes, di^-ididcs cn tres tritt^-s calla una, ^-a rcpa^r-
tir els atenesos en deu tribes. I al dividir el pads en trenta grope de de-
mos, deu de la ciutat i dels seas cntorus, deu de la vora do la mar i deu do

(1.)
121
l:3l
111
I.51
IB1
17)

/'nlilirw, ^'^1, (i.
1'uli^irn, 1 LI, :.
^16r,vauo'i ^^oi.^:eix, VII, d.
Ibid^m. ^'II, 3.
Ibid^^m, ^ II I, 2.
Ib^at^,^,, ^^^^, ^.
Ibid^m, VIII, :i.
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l'interior , els anonienh trittys , rematant la confusi6 a l'atribuir tres trittvs

d'aqucstes a cada tribe, una do cada mena, perque cada tribu tingues gent de

la ciutat, do ('interior i de la ribera do la mar. Als habitants de cada demos

els feu conciutadans de demos, i, fent-los anomenar per scu demos, va ob-

tenir que no esbrinessin massa els noms (leis pares i s'esborre, aixi l'origen

impur (leis noun ciutadans (1).

I)espres d'aquesta promoei6 general es compren que la niassa popular

(pot-loi) fos tan nombrosa. L'amenaca Mersa vingue a prop6sit perque no es

fos massa exigent en la puresa de 1'origen, de la mateixa manera que s'ex-

plica l'amnistia dels ostracisats. Per aixo quan, seguint el consell d'Aristides,

es volgue donar un medi de viure a la multitud, amb els tributs, les taxes

i to que pagaven els aliats es va haver d'alimentar mes de vint mil homes.

Hi havia , en efecte , sis mil jutges, setze cents arquers , mes de dotze cents ca-
valiers, cinc cents membres del Conseil , tint cents guardes dels arsenals, a

lees a mes de cinquanta guardes de 1'Acr6polis, prop de set cents funcionaris

en la metropoli i prop de set cents a 1'exterior . Quan va tornar a comencar la

guerra s ' hi afegiren dos mil chic cents hoplites , vint naus guardacostes , altres

naus que duien els tributs amb dos mil homes sortejats ; demos cis pensiouis-

tes del Prytaneion, els orfens, i els guardians de les presons. 'Iota aquesta

gent es mantenia amb el pressupost de 1'Estat (2).

En la constituci6 del temps d'Aristotil no es parla ja dels thetikoi i po-

ques vegades s ' anomena les altres classes per dir que algun dels magistrats

havia d ' esser sortejat o elegit entre els que pertanyien a elles . Es veritat que
els thetikoi eixien de la seva ciasse pel sol fet de tenir mes diners. S6n, Bones,

ciutadans coo els altres . Fortnen part de ].'assembles ( ekklesia) i de fet en-
tren en el Consell dels cinc cents (boule ) i en gairebe totes les magistratures,

perque quail n'hi ha un que val, Ii costa pot de devenir zeugita. No seguire,
dunes, estudiant-los a part.

Ells eren ('element dominant pet see gran nombre en 1'ekklesia que hai is

de reunir-se quatre vegades per pritania (les quatre primeres pritanics dura-

ven 36 dies i les sis darreres 35 dies) (3). Aixi ho fa dir a Socrates , en les se-
ves emories, Xenofont: --- ZNo es, en efecte, davant de cardadors de llana,
sabaters, paletes, calderers, pagesos, marxants, quinquillaires de placa pu-
blica , gent que tracta de vendre car lo que ha comprat a vi1 preu que to et

sents timid? Car vetaqui de qui es compon 1'assemblea del pubic -- (4).

§ (i. - El ciutad t atenes era una persona politica en el mes ample sentit
de la paraula, i, demos d'aixo, exercia propiament el govern de I'Estat. Era
el focus d'cni camp individual de sobirania i un copartleip en la sobirania
de I'Estat. Com a ciutadi , en la plenitud dell seus drets, i, pcl sol fet d'esser-

( 1) A9rw1u_'rv XXI, 2, 4.
( 2) Tbidem , XXIV, :{.

( 3) [bid in, XlA[[, 2, 3.
(- 1) .11 iwries , llibre III, capitol VII.
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ho, no sols tenia obertos totes lcs possibilitats del poder public, sin6 quo tenia
un torn en 1'exercici d'aquest poder. Quan era magistrat estava do torn, i
quan no ho era no cols formava part de 1'ekklesia sin6 que amb els magistra-
blos coin ell constituia el cos, la classe governant.

En la reforina que Aristotil atribucix a Urakon (1) i que sembla (l'iuspira-

ci6 molt mes moderna, els carrecs dots 401 consellers i les altres magistratures,

es designaven per sorteig entre tots els ciutadans de mes de 30 anus i ningu

podia esser elegit dues vegades abans que tots ho haguessin estat (2).

Ho eren tots alhora de govern, pero ace identalment podion estar en situa-

c16 d'excedencia.

Aquest era el veritable sentit del nomenament per sorteig i per curta

durada: quo tots els ciutadans poguessin tornar on l'exorcici dels carre(s

publics, fora de molt poques exceptions reservades a cartes families o a costa

mena de ciutadans (p. ex. els epimeletai, dels quo se n'elegia un en la fanri-
lia dels Eumolpides i un altre en la dels Kervkes; i els tresorers d'Atenes sor-

tejats un per tribe entre els pentakosiomedirnnoi (3). No cal oblidar que fins

en la redacci6 Hies moderna la constituci6 no permetia que sexercis dues

vegades una mateixa magistratura (fora de les militars, on que podia haver-hi

reelecci6), encara que es podia formar part del consell dos cops.

Fustel de Coulanges, a proposit del nomenament dels arconts, die que per

als Atenesos la veu de la sort era la veu mateixa de la divinitat (4). A. Croi-

set, seguint mes aviat Aristotil, creu quo en la concepci6 atenesa del sorteig

Iii antra mes la idea d'igualtat que la de l'acci6 divina (5). No sac inclinat, per

la meva part, a simplificar massa les raons d'obrar de les multituds, pero es

evident que en el sorteig hi cercava l'atenes un orde de successi6 mes qu e

una tria. Volia que el poder derivat de la sobirania 1'exercissin tots (1uan per

per sort els toques el torn i, en canvi, designava per elecci6 els que havien

d'exercir funcions que requerien una certa capacitat tecnica (magistratures

militars, estrategs, taxiarcs, hippares, filares, etc., els paredroi assessors dels

arconts, arquitectes do les naus, el sofronistes i el kosinetes dels efebus).

Tots eren, dones, ciutadans (politai) i tenien una mateixa participaci6 en

la sobirania de 1'Estat els eupatridai, i els agroikoi i els demiurgoi, els pen-

takosiomedimnoi i els thetikoi. Com diu Aristotil en la Politica, eren membres

del sobira (6). E1 consell de 1'Are6pag (Areios pagos), del qual formaven part

tota la vida els que havien estat arconts, fou en el temps de les guerres me-

diques una mena de Senat, pero aviat les reformes d'Efialtes el despullaren

(1) ARISTOTE: Constitution d'Alhenes par Georges Mathieu (Paris, 1915), p. 110,

fixa ['apariciu de In pseudo-constituciG de Drakon a l'an y 408-9.

(2) AOrvxuov IloXrzEla, IV, 3.
(3) Ibidem, XI.VI1, 1.
(4) La ('itc Antique, passim.
(5) Les Deniocraties antiques, par A. CROISET (Paris, 1909), p. 81.
(6) Politica, 1V, 4.
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de les funcicns que s'havia atribuit de mes i a I'ultini homes jutjava certs

canon d'incendi, cmmetzinament, ferides i mort (I)..I'urament i simplcment,

diguem-ho com ho diu la mateiaa AA^va^wv IIo^^TeEa : Prenen part e^i el go-

vern tots els que sbn vats de hart i m_are que tenen el dret de ciutat.

§ 7. - eLa prudencia, la fora, i la justicia de I'home no son les do la

dona, com creia Socrates. I+ai 1'home tiudran sen?pre el segcll de I'^iitheri;

en la dona, e1 do 1'obediencia.s eL'ho^r^e lliure nlana 1'esdau d'una nutincra

del tot diferent quc el marit a la dona i que el bare al fill... L'csclau cnta a,b-

solutament privat de voluntat; la dona en te, pero sotmesa; d ^ioi la to iTi-

compk^ta.» sh^1 bare de familia esta inventit d'una autoritat natural sobrc la

nevi nwllcr i sobrc els sous fills, pero els manes com a sers lliuren... sok^re

la dona ani^> autoritat de ma,gintrat... sobre cls seas fills com a rnonarca» ('^).

Aqucstes paraules d'Aristotil ens hresenten la dona com un ser lliure,

quc to voluntat propia i uncs virtuts propies tambe. Es u7i ser bonzes que

per al compliment del seu denti individual es el focus d'un camh de sobira-

nia i, per tart, horn de considerar-Ia coin a 1^e^so^tcc polil^^r^a. La sever parti-

cipacio en la sobirania de Pl^.ntat ester retinguda pel pare o per Pespos, pero

ella la transmet al fill, talment que si ella no tingues el Bret de ciutat e1 seu

fill no neria adme^s a 1'efebia (3).

T^^n la doki^^aasia (ones mena d'examen) que es fa sofrir als sortejats per

arconts es pregunta a coda u: Qua cis to ^na^^•e? Q^t^i es el ^uz^•e de to mare i de

quin demos? (4). En diferentn llocs de la AArwx^iuv IIoY^TSia. que no cal char

es fa referenda que per a esser cuitada calla esscr fill d'una dona lliure i

de naisen^a legitima. Pericles hague d'obtenir com nna concessio especial

que e1 fill seu i d'Aspasia fos admen a la inscripcio en la sever fratria.

En la ABrwati^w IIo),^tie^a es fail poquen referencies a la dona. Hem de creure

que les enclaves i Ies afranquid.es i len estrangeres en totes len ncves conditions

eren com eln homes de Ia mateixa mena. Nomen parla de Ies tocadores de

flauta, de lira i de, citara per a dir qne els c^styno7raoi (comissaris de policies)

vigilaven que no fossin llcgades per mks de dues dragmes (5) i de Its doves

que despres de la niort del seu marit pretenien estar prenyades per a posar-

Ies sotn Ia cures i proteccio de I'arcont (6).
De qui parla mes cs de Ies voles epicleres (pubilles). Si son ateneses, len

poses sots la proteccio de Parcont, que, fins que tenen 14 an^^s, arrenda els neon

bens prevent hipoteca sobre els bens dell arrendataris, i si el tutor no Ies

hroveeix d'alimentn I'arcont I'obliga a fer-ho (7). El polemarkos to les ma-

II)
121
(31
(Zl)
(5)
ll;)
(7)

^6rwnuuv Ilon^ceia , L^^II, 3.
l'uliti-ca, i, :i.
.\Hrva^wv flo?,tTei^, YLII, ].
Ibi^I^^m, L?^^', 3.
Ibi^I^^m, L. `L.
Ibid^^ni , ].1'I, 7.
Iliidcni , L^'C, i.
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fa7nilia» (1). Per a cspressar aquesf concepts, en 1'original grec hi ha el nx^t

xi^^•^s. La matcisa sig^nificacib de pri^^aciG dcls drets politics dinrti 1':19^gvx^uw

llo),^teix :^ la paraula quan parla dcl^ or^^traci5ats que no sojornessin c7i cl pais

indicat per la llci (.^.).

Sembla qus Arist^>til confonia aqui la significaciG qnc Pati^^a^ia ^-^, ad^7uirir

cn el scu tcuips (dcapres do -4'3? prccisa h^^,tcri) amb l'nfi.nai^z primiti^-a c{^^^',

segons diu Ikmz^^stcncs, podia csscr nn llan^+ament fora do la llci. Aqucsta sig-

nificaci^i antiga fou c^^}n'c^sada cn tcnips d'r^ristbtiL per lcs paranlcs z•^ur^^^^.o;

i no).:u.ro;. E'luta^rc parla d'un tal Aristo^i cls dcsccudcnt^n d^^ qni csta^^c^i

c.Ypulsats d'Atcnes a pcrpct:uitat (3).

L'homc Ilan+at fora do la llci era antigament pri^-at do la ^^^^^;^, c^mdicii^ do

^a^rso^ut ^^ol2ticri. Ho era en potencia, Pero no ho era cn acts nu^^itrc nu r;^^ li II^^-

cb^ la pri^^aciG. t'odia, p:^r^i, ^^^uar-^e'n d'Atcncs i adgnirir, fora 1'acci^i plc Ice

Il^^is do la Seca pititria, la condici^S ds uictec i t.^l ^^egada, scgotl, on ana^ a, la dc.

ciutada,. L'hoin.e, fcrit d'ati^^i^i^t cn cl sentif eniprab per aritit^^til, seguia e^^enL

^^ersona livlitica i uomt^^s ^lci^a^ a ^i'esscr niembrc dc! ^^;liir^^. ^^^ era <^.ni^idertit

cone a^ivlrtr^rr, ^^x^r^i podia casar-se, tcnir fills lcgitint^, adquirir bi•n^; era, duos,,

cl focus ^l'un c^i^ni^^ ds sobirania pc+r al c.^mpliuicnt del seu desti individual.

^^;n tcnlE^s do Klistltencs :;'e;a^ihli la llci do 1'ostraciru!c^. !'ocs .uiv, i1E^,^ir^^;,

ca^^ ul -lhr;-7, ^•,^, ,^^^licx,r-s^^ ,^yn^^^ta llei per prinzera ^^c^^^ul<t ;i^ Hip^^<irl:us,

1'an^^ ,^,^iicnt ton ostrac^n^i^i, J^lcgahlcs i cLir^znt tres a^n^^s n':^ui^ a^ilis^l,nt la

Ilci ats amiss dcls bran.., fins que aL quart ^ui^^ ja s'apliciti ^i \<:utltipEx^, i

als que sembl^^^^en ma5sa puisx^nt^. {_'ero a Pang' X81-(^, pcrnun• ^^^^ I'cy^icdici^i

dc, 3^^rscn, force .anni^tiat;, tuts (-^). ;1lcs t^^^rd, e7i la c^^n5tituciv del tcnr^is

d'Aristiitil, s'cstablcix que cn P<<^s^cmblsa principal ds 1'an^', cn la ^iscna

prititiuia, cls prita^ns posara^t a Porde del Ilia una wotacio per 1'ostraci^u^.c,

per a, dcsidir si s'ha d'i^nposar o iio (^).

L'ostracisme implicava tiny suspcnsiG accidental dcls dre^ts polibcs, i

aixo, naturalment, en el territori do Pl^atat. No cal rccordar els melts casos

d'homcs publics t-gnats do Postracisnie per esercir les mes nobles m•_lgisb•a-

tures. L'anu?i^tia do que suara parLa^^a es una a^plicacio general d'a^^uesta

concepci^i. Pero la mateisa ANrwxuuv llo),^T_^a ens ho cxplica ai^i: ePer I'avc-

nir, diu, ordenaren cls atenesos que c1s ostracisats sojornarien mhs enll^ti dcls

caps Geraistos i Slc^-llaion, sots ^^ena d'esser defi^iit^iva^rte^it p•^'iz^ats d^^ls sez^s r^rets

poltics.» :^iso pro^-a que pcl sol fet d'esser ostracisat no sera privat c^^^/i^ri-

tiva7r^erat dcls drets polities i que Postracisme inrplicava homes una suspeusiu,

una pri^-acio temporal (6).

(R) _^ri^t^it^^: (4w,(il^^tLn^ ^C_iN<<^^^^.^, Muir Georges Jlathieu, ^^. 1^.
(^) ^Or,vx:w ^ I loi.^ :.ix. A \ 11. I , 1, .i, ti, S.

(ti) Ibiiletn, A\II, w.
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Ni tan sots el cap de la familia to enlloc reservada una situacio especial. En

la pseudo-eorrstitucio de Drakon no s'exigia precisament que 1'estrateg fos

cap de familia, sine quc tirrgncs fills nats d'esposa legftima i grans de mes

de dell anvs (1).

Mos el text quo resol definitivanrent la giiestio es el que va publicar Sakke-

dion tret del Lexic de Patnros ('?) en et mot ^wv7itar. 1)iu aixi: En altre temps,

el poble atones, abatis quo Klisthenes organises les tribus, estavr, dividit en

pagesos i obrers. Fornnvven quatro tribus, i cada una de les tribus comprenia

tres parts, quc se'n deia fratriai i trittyes. Cada una d'aqucstes parts es coni-

ponia de trenta families i cada familia comprenia trenta homes, constituits

en familia, que se'r: deia geruietes, entre els quals es repartia, per sort els

sacerdocis quc pertocaven a cada familia, per excnrplc [els sacerdocis quc

pcrtocaven als] Eninolpides, Ker;ykes i Eteobutades, tax com Aristotil ho

reconta en aquets termes err la A6-rwna'v Ilo),^-_ix : «[ Els Atonesos] estaven

rcpartits en quatre trilnrs, a inritacio de le-; estaciorrs do l'an}'; cada tribe

e'stava div irlida en quatre parts Irergnc tot plegat n'hi hagues dotrc (com

els mcsos de Fan

'

v), parts quo se 'ii deia, t,ritt}•es, fratriai. En la fratria eren

allistades trenta families, ecm cis dies del Hies, i la familia comprenia

trenta homes.*

En la Scholia de Plato (Axioelros, 371 I)) s'lri posa el nrateix coneelrte,

atribuint-lo ta,mbe a Aristotil: que en les trittyes i fratria.i Ili havia trenta

families i en cada familia trenta homes, als quals homes, corrstitults en fami-

lies, es deia gennetes.

No cal, Bones, confondre la fam.flia tal cola 1'entenenr els nwdcrrrs amb

la genos religiosa dels atenesos, rri cal atribuir cl caracter de persona politica

a l'agrupacio arbitraria de trenta gennetes. La que cada tin (Faquests cousti-

tnia podia correspondre mes a la familia natural composta del marit, do

l'esposa, dels fills i dels esclaus, pere) d'aquesta familia no ve a tomb par-

lar-ne en l'estudi de la A6•rlva by 1[o)„tfi , perque no en die res.

§ 10. - La trittys i la fratria no tenon tam.poc a la A6-rivxuw 1lo) l'X el

caracter do persones politigees. Com les families (genos) i els sacerdocis, la

reforma de Klisthencs va deixar que cadascu les conserves seguint les tra-

dicions dels passats (3). L'arcont-rei (basileus) que entenia en les coses reli-

gioses era cl quc jutjava les diferencies entre families (genos) o entre sacerdots

en quant als sells privilegis (4).

lies ens perniet negar quo fins en el temps d'Aristdtil la genos i la fratria,

per la soya funcio religiosa, tinguessin una personalitat propia diferent de lcs

dell seas membres, si ens limiterm a estudiar el text de ]a AArwauuv Iloi.^^E:x.

Mes, en quant a la trittys sobretot, pren un tax caracter de divisiu admi-

(I) AOa 5' (toi.^.z^x. IV, 2.

(2) Kultrtin de ('orrr.Ypowd,Inrr, hellenique , 1, (1876 ), p. M.

(3) Aor,'ixtw) Xtt. h.

( 1) Ibideni , 1.A'11, 2.
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nistrativa i respon tan ddcilrnent a l'arbitri del reformador que flies aviat
ens inclina a donar-li puranrent i simplement el valor d'una parti6 ceirsitaria.

Els demos i les tribus, tal com existion en temps d'Aristotil, no server
una tradici6 directa do les tribes i els demos anteriors a Klisthencs. E1s ex-
trots de Heraklides ens (Iiuen que quay) Toros els va haver reunit en un sol
Estat, els atenesos varen poncho el nom do lon0sos (1). Si les tribus serv0ssir;.
la personalitat d'aquest0s partions r0unides per lonos, p.^,drien esser (onside..
rades con). a persones fx)litigtoes. Tindrien ilia tradici6, i tins les sexes fun-
ciorns eornsitaries, els seas sorteigs i els sons casos d'elccom a mans Ilevades,
sorgirien Inlpregnats d'un intent col-lectiu.

Pei-6 Klisthencs de quatre tribus en feu doe i sollretot v it atribuir a each
tribu un grup d0 demos de la cintat i dels setts entorns, un alt.ro de la vora
de la mar i 1111 altre do I'interior. l'orque fins el sou nom fos arbitrari, va friar
cent rams (1'herois fundadors i (1oixa quo la Pitia, en designes doe dolls,
un per coda tribu (2). En aquesta, barreja i'ttenciomada do tot el poble per
arribar a la (onfn5i6 dais oiutadans, en que tins dosapareixco els antics, heroic
eponim.s de les tribus, no queda r0s tie los ph.Jlai anterior, que ja nonriw er0n
reunions do (lasso social (pagesos, pastors, artesans i soldats), ni molt nzenys
de los qne so suposen primitives burgades patriarcals.

Aquella jurisdicoi6 dispersa d0 cintadans podia tonic un rei, pen) no tenia
un esperit. Era iota part, insubstartcial de I'IE:stat. ('om n'hi havia deft, n'hi
podia haver rite () vint. Cum totes les altres en el sell torn sorteja l'arcont,
o el polemarkos o el basilons o im dels tlresrnothctai. Corn totes lcs altres, to
ci see torn do pritauia i d0signa 0in.quanta mem_bres del (;)115011. Soria endo-
bades do citar una per una les refercncios que fa a les tribus (phylai), perque
on cap d'elles es doixa traslluir trios que of districte electoral, la cireums-
cripci6 adrn.inistrativa.

Lo m ateiix cal dir dels demos, do les nattcraries, i de los classes quo Solon
va dividir segons el 10nc11ment de each ciutada. Klisthencs fCu desapareixer
los alttigues nauoraries, que, cow (1 sou 110111 ho indica, deter ]a miry de la
construcciu d'una flota i les sustitui gels donors, canviant ols naucraroi pels
demarkoi. Els demos foren agrupats d'una nranera arbitrhria per ajudar it
la confusi6 volguda i les classes no tingueren aitre valor que el duna d.ivisi6
electoral. Si mes Lard es tree als demos els sorteigs qae es fe ten al Th0sei.on,
llevat dell rnembres del Consell i del,,, guardes (3), cs perque es venicn els
carrecs i tal vogada s'oltcarreguern a los tribus perque essent agrupaments
mes grans aqueixa inrnu)ralitat s'hi feia me.s dificil.

Ni l0s naucrari0s, ni les classes socials, ni els demos torten, doles, sobre-
tot en temps d'Aristotil, una personalitat diferent de les dell seus menrbros,

(1) AmSTOTP:: ('o)zsfifulio)t (I'Afh)nes, texte &tabli et traduit, par Georges lT,alhiouet Bern;urd 1Iautsmillier (Paris, 1922), 1). 77.
(2) AArlvxuov _X_XT, 0.
(3) Ibidem. LXII, 1.
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ni un esperit propi, ni un desti col-lectiu, ni cap sobirania per a realisar-lo,
per to quill no se'ls pot considerar com a persones politiques

§ 11. - La Ciutat era a Urecia, corn ho es en la nostra moderna civilisacio
occidental, una persona politica. Te una tradicio i on desti propis, diferents
dell dels seus membres, esta dotada d'una organisacio mes o menvs rud.i-
mentitria i, en una paraula, es el focus d'un camp de sobirania en el qual
hi cauen de mes a mes certes participacions en la sobirania de dEstat.

Pero en el temps d'Aristotil s'havia produit una confusio que duia l'or-
ganisacio ciutadana a realisar els fins de I'Estat talment que en 1'aglomerat
constitutional la Ciutat oblidava gairebe del tot o era privada de la seva
condicio de persona politica, perque si Atenes es convertia en Estat, Eleusis
perdia gairebe del tot el sou caracter de persona politica per a esser tin agru-
parnent de ciutadans coparticips en la sobirania atenesa de 1Estat.

El mateix Aristotil, al parlar de 1'associaci6 que to per objecte el mes
important de tots els bens, la que compren totes les altres, l'anomena <<as-
sociacio politiea, ciutat, o, m68 propiament, Estat» (1). I en tota la AArivauuv
lloXrieEa continua la mateixa confusio. En la divisio que hem vist feta en temps
do Klisthenes dels trenta grups de demos, nomes n'hi ha den que son de la
ciutat propiament dita, essent els altres vint de la ribera de la mar i de 1'in-
terior. I mes antigament encara el rei (basileus) i el polemarkos, que evident-
ment eren funcionaris d'Estat, eren elegits en la mateixa forma que 1'arcont
quo reunia entre les funcions d'Estat les propiament urbanes.

Quail els Trenta foren vencuts i Trasybulos torna am]) els democrates
a Atenes, les conditions de 1'acord suposen una separacio de funcions entre
Atenes, Eleusis i el Pireu que implica la mateixa confusio entre la vida del
municipi i la de dEstat. Despres d'establir que cls atenesos que havien res-
tat a la ciutat i desitjaven emigrar anirien a Eleusis conservant els sous
drets de ciutadans, governant-se lliurement ells mateixos i fruint llurs ren-
des, diu: <Un habitant d'Eleusis no pods exercir cap funcio a Atenes abans
d'esser reinscrit com habitant de la Ciutat... Els magistrats que hagin exercit
les seves funcions al Pireu rendiran comptes a les gents del Pireu; els que les
hagin exercit a la Ciutat, als ciutadans que tenen una renda declarada (als
de les tres primeres classes); complertes aquestes formalitats, els que vul-
guin podran emigrar» (2). Ben segur que no hi hague mai el proposit de
dividir I'Estat 1 que la confusio perve de trobar-se entravessades aqui les
funcions urbanes amb les de I'Estat atones.

Mes Lard quan exposa la constitucio quo era actual en temps d'Aristotil
en la mateixa forma que parla del sorteig o de 1'eleccio dels magistrats que
actuen la sobirania de dEstat, dona compte del nomenament dell astynomoi,
dels agoranomoi i dels metronomoi quo eren els mostacants, i els inspectors do

( 1) Politica, 1, 1.
(2) A9rvxuuv IIo),:zeix, XXXIX, 1, b, (i.
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policia urbana (1). En una paraula, per una banda la persona politica que

es la Ciutat es propassa it sobreposar-se 1'estructura d'Estat, coin podria

fer-ho una Nacio, i, per altra banda, 1Estat s'incorpora totes les funcions

i magistratures urbanes, talment que el tipus de 1'entitat atenesa no cor-

respon propiament ni a la persona politica Urbana ni a la persona politica

national, donant-se en ella la confusio d'aquests dos camps do sobirania.

De la gran ruada prinutiva que a 1'esberlar-se en les walls i tes illes gregues

va pulverisar la sobirania de la nacio en Cants i tants reiets i aristocracies

que havien d'aplegar-se flies tard donant a Aristotil la il•lusio d'un sine-

cisme logic, no se'n troba cap record en la AArvatwv llo).^se^a.. Altrament,

per mes que se n'haguds perdut el record historic, Cs ben segur que el fet do

la Nacio grega es anterior a l'existdneia de les ciutats sobiranes independents,

per to qual el movi)nent observat per Aristotil era mes aviat la reconstitu-

cio de la unitat perduda que la construccio per sinecisme d'una superestruc-

tura national.
Sigui coin sigui, el cas es que en la A&'(,) wv llo),mia no es precisa prou

1'existencia do la Nacio grega com una persona politica, per mCs quo l'obra

d'Alexandre, al temps d'escriure Aristotil aquella, haguds no cols realisat to

unitat national sing que fins 1'havia posada davant d'un gran imperi ( 2). Es

parla de 1'hegemonia, dels aliats, de ]a intromissio de Laceden)dnia en els

afers interiors d'Atenes, i de la caixa federal, tot to qual, amb lo que sa-

bem de les lligues i federations hel•]Cniques, ens permet induir l'existencia

de la Nacio. Pero no In ha en tot el llibre res que ens permeti compendre

en quip moment del suposat sinecisme es trobava la superestructura de

1'Estat nacional.

e...Aristides aconsella als atenesos que prenguessin 1'hegemonia... Els ate-

nesos es deixaren persuadir, empunyaren 1'imperi i obraren m.es despotica-

ment amb els sews aliats, llevats els habitants do Kios, Lesbos i Samos, que

tenien per guardians del propi imperi als quo deixaven llurs constitutions

i el govern de ]lurs possessions)) (3). Aquesta hegentonia paraula

que ve del verb "j7vokt, conduir, guiar, manar en cap, il-lustrada per les

darreres paraules respecte a la manera d'exercir-la que usaren els atene.e-

sos, ens i.ndiquen que la Nacio, despres d'afirmar la seva existencia i la seva

unitat en les guerres mediques, com 1'afirma encara flies amb la guerra

del Peloponnes, progressava en el sentit de donar-se una superestructura

d'Estat.

En 1'acord entre la ciutat i el Pireu, quan el retorn de Thrasybulos amb

els seus democrates, ja no es parla d'aliats i de hegenionia, sing quo la gent

d'Eleusis, din, contribuira amb les seves rendes a la caixa federal com els

(1) AO-r vxuov I1oatce;a, L, 2: LI, 1, 2.
(2) (iE'or<ges llathieu, en I'obra citada (p. 127), suposa que Aristotil va redactar

1'A6iva :wv ttsia a Calcis, despres de la mort d'Alexandre.

(3) AOrpatwv 11oixcEia, XXIV, 1, 2.
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altres atenesos (1), to que ja representa un pas mes cap a la constituci6
d'una superestructura d'Estat national. Pero seria violentar la significaci6
dels textos voler deduir d'aquestes i de les altres vagues allusions quc en lr>
ABiivauow Ilo),treia es fa als tributs dels Estats aliats i its convenis amb les
altres ciutats, un coneixement ni tan sols si fa o no fa del gran de sinecisme
a que havia arribat la Nacio, persona politica en estat rudimentari, a qui
les persones politiques urbanes prenien una bona part de la seva sobirania.

§ 12. - lieu's aqui, dones, que arribem a la conclusi6 d'agtiest assaig,
que, com s'ha vist, no cs d'investigaci6 historica, sin6 una illustraci6 a la
teoria de les persones politiques.

Alalgrat es trobi en Arist6til la idea de la formaci6 i aparici6 gradual
de les associations politiques per sinecisme, no hem vist en la AArivauov
IIoAtreia cap confirmaci6 d'una patriarquia o matriarquia, passada ni pre-
sent, ni res que ens permeti estudiar-hi la familia (associaci6 del pare, la
mare, els fills i els esclaus) com una persona politica, diferent dell seus
niembres i de la genos religiosa.

Tal cone subsisteixen en la AArlvauov Ilo),.Teia ni la classe social, ni ]a
tribu (phylai) i encara menys la fratria i el demos, serven cap rastre d'una
existencia anterior com a persones politiques. No cal dir que en el mateix cas
es troben les naucraries i les trittves, que sols tingueren la significaci6 d'una
demarcaci6 administrativa, no veient-se en totes l'obra estudiada, prou ob-
jective per a donar-nos un reflex clar de la realitat en el sell temps, cap
d'aquests organs rudimentaris que en els sers vivents serven el record
d'una funci6 desapareguda, apte per a esser interpretat com la forma varia
d'una personalitat politica anterior.

Per to que els fets exposats en l'obra ens permeten induir, la pulverisaci6
de la sobirania de la Nacio grega no havia arribat mes avail de la Cititat,
que, en el comencament dels temps histories, confon la seva superestructura
urbana amb la superestructura de 1' Estat national. Es un fenomen que cal
estudiar pel que toca a la sobirania de les persones politiques, com un cas
de pulverisaci6 national en sobiranies urbanes, aixi com a 1'Edat Mitjana
tenim el cas de la pulverisaci6 feudal i el de les taifes en l'imperi omeiada
d'Occident.

La persona politica individual ens apareix en la AOi'd .twv 11o),trei0C en
un estat d'universalisaci6 i de riquesa de contingut que fan d'ella la mes
felic anticipaci6 de l'home cristia. Les diferencies que separen les persones
fan referencia a la seva participaci6 en la sobirania de l'Estat. Pot dir-se
que el ciutada (pol'ites) participa mes integral i directament en el govern
de la republica que l'home occidental modern. Pero tots ells, des del Ilibert
fins it metec, a la dona i at ciutada, son persones politiques, focus (Full
camp de sobirania per at compliment del propi desti.

(1) Mrvatwv II()r tx, XXXIX, 2.
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Ni l'esclau fou simplentent una cosa , objecte, no subjecte de drets. La

part historica do la A9-I,,)7:UY< I I^,i.:Ta:n. ens ha permes entreveure a contl a-

claror algunes promocions revolucionaries de les quals no force exclosos tots

els esclaus. I per mes que legalment no es vcu com r1i per on podien con-

querir la condicio de persones politiques, tampoc es veu en la constituci6 la

malfianca recelosa del que, costi lo que costi, ho vol impedir.

L'esclau era ja a Atenes un home, no gaire inferior a I'assalariat d'avui.

E'l mateix Aristutil cita el proverbi: hi ha esclaus d'esclaus i sclo/ors (Ic

seer ors. L'anonim que ha pres el nom de Xenofont en I'ohra pantfletaire

Govern dels Atenesos ha escrit aquestes paraules amb les quals acabo el men

assaig: <A Atenes es d6na als esclaus i als metecs una incrcible Ilicencia:

no se'ls pot pegar: tin esclau no es mou ni es mena per vosaltres. Do que \v

aquesta oostum ? Vaig a dir-lw : Si His autorises quc till home inure 1>cguc+S

a urn esclau , a un metec o a nn afranquit , pendria soviet nit atenes per

esclau i Ii pegaria; aqui, en efecte, el vestit dels homes lliures es el mateix

que el dels esclaus i del" metecs, i per fora tant sc val I'un cons I'altre. I -i

tut s'estrany'a que es pertneti als esclaus vivre anti) luxe (fins n'hi ha quc

arch opulencia), no deixa d'haver-hi raons per aplaudir-ho.))

PERT (<oEn) u1NES.


