
Eli Aristides: biografia i discursos

Pilar Gdmez

Els Discursos Sagrats d'Eli Aristides' constitueixen una important font de

dades per coneixer alguns aspectes de la seva vida, la d'un dels mes legitims

representants de la tradicionalment denominada Segona Sofistica. Filostrat a

la introducci6 de les Vides de Sofistes encunya aquest terme, car observa que

els personatges per ell esmentats -tout (ptXooo(pi avta; ev Soap tou ao(pi tEU`-

6at xai toig outw xupi o; >tpooprli vtuS 6o(piotaS2- son les figures destacades

d'una sofistica que cal considerar no com a v>av, apxaia yap, BEUtapav 8E

µa?LXov.

Aixi, juntament amb les dades autobiografiques que Aristides ens presenta,
cal tenir en compte la informacio de Filostrat a 1'hora de cercar mes referen-
cies sobre la vida i 1'activitat del nostre sofista.' Filostrat diu de forma
explicita que, almenys en dues ocasions,' esta transcrivint allo que ell mateix
ha conegut per Boca d'un deixeble d'Aristides a Esmirna, Damia d'Efes,
altrament desconegut.
Filostrat, com assenyala Behr,` devia haver disposat encara d'un altre mate-
rial biografic i literari sobre Eli Aristides, les Fontes, utilitzades tambe per
1'autor dels Prolegomena al Panatenaic,_ les dades dels quals no son prow
fidedignes, ja que, tal com ens han pervingut, serien obra de redaccio tarda-
na, possiblement del s. ix d.C., encara que l'original de la part biografica fos

I. Cfr. C. A. Btaik, Aelius Aristides and the Sacred Tales, Amsterdam 1968.
2. fides de Sofistes 479.
i. Ihidem, 481.
4. Ihidem, 581-585.
5. Ihidem, 582 1 583.
6. (,fr. C. A. Bi_tie, Aelius Aristides cit., pp. 142-7.
7. Cfr. 1. W. LI N/, The Ari.teides Prolegomena, Leiden 1959.
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atribuible a] rotor del s. Iv d.C., Sopatre d'Apamea. A la Suda ( s. xi), la
informacio que hi trobem to dos origens, Filhstrat i un epitom del s. ix que
remet a Hesiqui (s. vi), el qual devia haver recollit algunes notes del primer
text dels Prolegomena, bo i servint-los alhora de font per a la redacci6 ulterior.

Publi Eli Aristides Teodor -aquest es el nom gravat al basament d'una
estatua que els alexandris li dedicaren"- nasque a la regib de Misia, en una de
les propietats familiars, no lluny de la que mes tard seria la ciutat d'Hadria-
ni.

La data del sou naixement ha estat objecte de discussi6, ja que Aristides ens
en d6na una informacio confusa i les altres fonts no s6n pas mes explicites.
Filostrar diu Homes que va viure seixanta o setanta anys, i la Suda que va
morir durant el regnat de l'emperador Corrode (180-192 d.C.). Tanmateix,
son dues les dates en que ha estat situat el naixement d'Aristides, els anys
117 i 129 d.C., tot interpretant les lades autobiografiques i d'altres de tipus
historic, que sovint tampoc no han estat fixades amb exactitud. "'
Boulanger analitza les referencies de tipus astrologic dels Discursos Sagrats i
proposa el 10 de desembre de !'any 117 com a unica data, en la que
s'acompliren les conditions astrals revelades per Eli Aristides:

axi^Sty yap autOV (Ala) pnc ou Tou oupavov µErnly Tily poipav rjvlKa

Eytyvop>>v, xai 7,Eyourt pEVTOi of aaTpovopot AEoVTa jEv Eivat Trlvtxaita

Eni peaou Tou oupavov, Tov SE Tou AIDS aaTEpa uno T6) AEovTt, a c TETpayo-

vou nXEupds 'Eppp 8E40v, aptpoTEpous Ec)ous.
Behr, en canvi, situa aquest horoscop al 27 de goner de !'any 118, adduint
com a prova altres dos Ilocs dels Discursos Sagrats. Ell mateix, empero, en
un article posterior a la publicacib de la seva monografia sobre Aristides,
substitueix aquesta data per la del 26 de novembre de !'any 117."
Ara be, malgrat la manta d'una absoluta coincidencia, el fet important, a
partir dell darters intents de fixar el naixement d'Aristides, es 1'acceptacio de
la data mes baixa, car ha estat considerada com a mes versemblant i concorde
amb la resta de la seva biografia.
Pei que fa a la famllia d'Aristides, la informacio cs escassa. Sabem nomes,

8. Cfr. W. DITTe.NlirRCrR, Orientis Graecis lnseriplione.i Seleelar. 11. Hildesheim 1960, p. 709.
9. Juntament amb Hadriania i Hadrianutera fou una de les tres principals ducats en que va esser dividida

administrativament la regiu despres del viatge de 1'emperador Hadria l'any 123 d.C.
10. (:fr. A. BOULANGER, aChronologic de la vie du rheteur Aristide» , RPh XLVI, 1922, pp. 26-55. L'autor

fa on resurn de les distintes posicions adoptades gels 6l6legs. Partidaris de 1'any 129 han estat 0.
MASSON, Colleetanea historiea ad Arislidis titam, 1722, i W. ScHMin, <<Die Lebensgechischte des
Rhetors Aristideso, RhM XLVIII, 1893, pp. 53-83. Defensors de la data mes baixa han estat P.
Lr7RONNL, Reeuetl des Inscrip tions d Egypte, 1, Paris 1848,p. 121, W. WADDINtrTON, <Chronoh)gic de la
vie du rheteur Aristide», MAI XXVI, 1867, pp. 203-268, i R. EGGER, Die Aemterlaufbahn des
Nonius Macrinus,, JOEAI IX, 1906, pp. 71-76.

11. Cfr. L 58 K. Els discursos XLVII-LII corresponen en l'edici6 de Keil als sis Discursos Sagrats, que
citarern al Ilarg del present treball seguint aquesta numeraciu.

12. Cfr. CA. BLHR, Aelius Aristides cit., p. 1. Els altres Ilocs adduits com a prova sun XLVIII 16, 31; L
57-58 i LI 20.

13. Cfr. C.A. BLHR, ' Aelius Aristides' birth (late corrected to November 26. 117 A.D.» , AJPII 1969, pp.
75-77.
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d'acord amb les fonts que en parlen, el nom de son pare, 68aipwv, sacerdot

possiblement de Zeus Olimpic -oner6s carrec que evidencia fins a quin punt

es tractava d'una distingida famllia, a la qual, com demostra el nom del

nostre sofista, havia estat atorgada la ciutadania romana." Aristides tampoc

no esmenta la seva famllia; names fa reiterades referencies als seus tpo(psig,

Zosim i Filomena, pels qui sent una gran estima.

Quant a 1'educac16 rebuda, la benestant situaci6 familiar li va permetre

d'accedir a la que s'esqueia a un not de la seva classe: una educaci6 sofistica i

retorica, vehicle de 1'anomenada s yx6xX.to; na18s%a o «cultura general», corn

tradueix Marrou," l objectiu principal de la qual es el domini de la paraula.

Aquesta paideia sofistica, doncs, dirigida sobretot a la carrera oratoria, dona-

va una identica formacid retorica als loves de les classes poderoses; els servia

com a base del rursus honorunl, que han de seguir per llur status social, pero

Lambe per a esdevenir homes de lletres, dipositaris, productors i consumidors

de la cultura. L'assimilaci6 i el domini d'aquesta cultura literaria era 1'objec-

tiu del sistema educatiu, tal com ho demostren els tres graus en que era

estructurat. En efecte, el love estudiant, despres d'haver apres de llegir i

d'escriure amb un ypappanot1j , seguia 1'ensenyament d'un ypappanx65 per

tal d'estudiar gramatica i el que podriem anomenar critica literaria. Final-

ment, el darter perfode de formacio era a l'escola del prltwp, on aprenia teoria

retorica, que posava en practica mitjancant uns exercicis composats segons

rigides regles . Despres d ' aquests exercicis o itpoyupva6pata , l'alumne estava

ja en conditions de realitzar un darter tipus d'exercici, la pcXtrl, en el qual

sobre un tema fictici havia de desenvolupar un discurs, com si fos davant

d'un auditori. Aquests discursos escolars sovint tractaven de reproduir situa-

cions historiques, de manera que eren molt importants els coneixements

d'historia adquirits pels alumnes a fi de treure'n els arguments mes adients

als seus discursos. "' La psi trl era, doncs, la darrera prova abans de la decla-

maci6 publica i sovint es dificil distingir entre exercici estrictament escolar i

activitat literaria, puix que la pcX>'rrl esdeve vehicle fonamental de la creaci6

retorica literaria; ni tampoc no es estrany que la literatura mantingues un

caracter netament escolar, quan la Segona Sofistica, moviment oratori que

domina la vida intellectual i artistica, social i politica de 1'epoca, ha posat

sota el seu domini tota la literatura i no distingeix, de fet , entre orador i es-

criptor.'
L'educac16 d'Aristides passa tambe pels tres graus esmentats. Coneixem el

nom del seu primer mestre, Epagatos, home supertici6s i mistic, que influen-

cia for4a 1'esperit del Jove. Ws tard, fregiienta 1'escola d'Alexandre, un dels

I i. Aristides i la seva famllia estigueren tambe molt vinculats a Cizic i Esmirna, ciutats de les quals foren

potser ciutadans, car existia una tradicid que feia Aristides, com Homer, fill d'Lsmirna (ctr. AP XVI

320).
15. Cdr. H.I. I IAiRou, Hisioria de la eduraeion en la aniigiiedad, trad. cast., Buenos Aires 1965, p. 217.

16. Les meletai conservades d'Lli Aristides tracten disrints episodis de Is guerra dcl Pelopones, o problemes

d'aliances entre Its hegemonies gregues. Cfr. n. 89.

17. (fr. B.P. RiARDov', Couranis litterairesgrecr der Ile. et llle..oeiler apresJ.C., Paris 197 1, p. 115.
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mes reputats ypappattx6v del moment, mestre tambe del futur emperador
Marc Aureli. L'acci6 d'Alexandre fou decisiva, car feu d'Aristides un home
de vasta cultura literaria; gracies al mestratge d'Alexandre coneix l'antiguitat
hel.lenica i s'hi familiaritza; la solida erudici6 i 1'autentic gust i respecte per la
llengua atica que caracteritzen Eli Aristides foren Lambe el resultat del vincle
estret que el va unit al seu mestre. En efecte, Aristides manifests al llarg de
tota la vida un pregon i sinter sentiment d'admiracio i de respecte per
Alexandre, palesos sobretot en l'elogi funebre que el sofista tramete als
conciutadans d'Alexandre amb motiu de la mort del mestre."
Despres de tan fructifer aprenentatge a l'escola del ypappattxoS, Aristides
tingue l'oportunitat d'escoltar les mes destacades figures de 1'orat6ria del
moment, ja que va seguir les declamations de Polem6 a Esmirna, d'Aristocles
a Pergam i d'Herodes Atic a Atenes.'`'
L'educac16 d'Aristides queda, doncs, enquadrada dins dels rigids mares de la
sofistica. Assoli, tanmateix, una amplia i pregona cultura, de manera que, si
hom pot blasmar-lo per manta d'originalitat o d'autentica creaci6 davant
d'un Llucia, posem per cas, tambe es evident que la seva ferma crud ici6
l'allunya i el fa diferent, superior tambe, als altres sofistes, at)l,,ot ypappaTt6-
Tai, com els qualifica ell mateix."' Filostrat, pero, tot i que reconeix la seriosi-
tat i 1'extens16 dell coneixements i de la cultura d'Aristides, la forca que
domina la seva expressio, aixi com una gran habilitat en la caracteritzacio,
critica tanmateix la manta d'improvisacio del sofista: xai. 'r vtx6)TctToS SE
aotptc'tci)v o 'ApI 'rcl r1S £y*Veio xai 71o6s 9V i cwprjpaat, 608V xai iou 6xc61a^sty
anrly* tgtl, To yap xa'ra i wpiav (3ou? rn3at npOaycty ndvta ahxoa.si trly yvtitprly
xai anaXXdTTEt ToU ETOI.OU.
Acabat el • periode de formaci6, Eli Aristides, com tambe sabem d'altres
sofistes, va iniciar la carrera oratoria amb una serie de viatges per les ciutats
mes importants de 1'imperi. En primer lloc, es dirigi a Egipte per tal de visitar
Alexandria -rj & a8pvTl xai psyaXq xai' Aiyunzov'AXcs vSpou no7,,ts, com dira
en el discurs A Rona''-, i tambe altres indrets d'interes, com les fonts del
Nil. Abans, pero, d'arribar a Egipte, va aturar-se a Cos, a Cnidos i a Rodes.
Desconeixem del tot l'activitat oratoria d'aquest primer viatge realitzat, ver-
semblantment, 1'any 141 d.C.,' 1'experiencia i les impressions del qual,
tanmateix, inspiraren anys despres el seu Egipci."
Quan torna a Esmirna, Aristides gaudia ja d'una certa reputaci6, i decidi
viatjar a Roma, capital politica de l'imperi, pero tambe fita obligada per a

18. Or. Epitafi per a Alexandre (XXXII K).
19. La ciurar d'Atenes, grades a la proteccid d'alguns emperadors com Hadria, revif4 la seva vida cultural,

tot esdevenint una ciutat d'escola, centre important de l'estudi dels classics fins que fou tancada la
Universitat atenesa I 'any 529 d.C.

20. Cfr. Disrur.r egipri 52.
21. Vides de so/isles 585.
22. Cfr. A Roma 95.
23.

(:f
r, C.A. BLHR, Aelius Aristides cit., p. 44 n. 15.

24, U'acord amb la cronologia de Behr, el Disrurr egipei fou composat entre l'any 147 i el 149 (cfr. Aelius
Aristides (it., p. 128).
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tothom que desitjava assegurar-se 1'exit i el triomf definitius. D'aquesta
primera anada i sojorn a Roma, els Discursos Sagrats" en donen referencies,
insuficients, tanmateix, per deduir-ne la data exacta." Boulanger,'- i amb ell
tambe altres filolegs, afirma clue fou l'any 144 d.C., car pensa que durant
aquest primer viatge a la capital de 1'imperi fou pronunciat el discurs A
Roma, ja que aleshores es trobava alli el seu mestre Alexandre, el qual
1'hauria recomanat perque pogues declamar davant la tort imperial. Boulan-
ger recolza la seva hipotesi en el fet que el discurs dedicat a la ciutat de Roma
ofereix sovintejades allusions a Egipte, la qual cosa indicaria que el record
d'un recent viatge al pals del Nil era encara for4a viu.
Ara he, la possibilitat que Aristides declames el discurs A Roma 1'any 144 -o
be el 143 corn proposa Oliver'"- no es gaire versemblant, car, si tenim en
compte la salut del nostre sofista i la seva carrera oratoria, es mes adient situar
I'esmentat discurs durant el segon viatge a la capital de l'imperi, corn propo-
sa Behr,"' 1'any 155 d.C.
La salut d'Aristides es una dada certament important que no cal menysprear.
En efecte, les aspirations d'Aristides, en partir cap a Roma, no varen acom-
plir-se, contrariament at que la seva voluntat i el seu anim desitjaven. Les
pessimes conditions fisiques en que es trobava, quan arriba a Roma despres
d'un viatge fet per terra pie d'incidents, aixi com el conseguent estat animic,
l'obligaren a tornar a casa sense veure realitzats els objectius que 1'havien dut
a la capital, car la seva delicada salut no 11 permetia de parlar en public, corn
ell mateix ens explica en els Discursos Sagrats. "' Essent aixi,, se'ns fa dificil
d'acceptar cap activitat oratoria en aquestes circumstancies; i per altra part, si
rcalment, malgrat una salut tan precaria, hagues pronunciat el discurs A
Roma, othe greatest literary expression of what the Golden Age could mean
to the world of Hadrian and the Antonines» ," Eli Aristides no hauria passat
per alt un exit tan important a 1'hora de recopilar les experiencies del primer
viatge a Roma.

Es cert, pero, que Aristides, abans d'iniciar aquest viatge, comenca a sentir, a

Egipte per primera vegada i despres a Esmirna, uns simptomes estranys,

resultat d'un refredat agafat a Baris, que marquen l'inici d'una malaltia, la

definitiva recuperacio de la qua] mai no es va produir.

Els merges de Roma, i mes tard els d'Esmirna, no foren capacos de diagnosti-

car amb exactitud la naturalesa d'aquesta malaltia, que presentava una simp-

25. Ctr. XLVIII 00-68.
26. Cfr. 1. 11.
27. Or. A. 1301: LAN6 I R, Aeliu.r Aririide et la rophistiyue data la Bros int e d'Asie au lie. sieele de noire ere, Paris

1923 (reimpressi(i 1968), pp. 124-127. Les referencies a Egipte en Cl discurs A Rona son als paragrafs
26, 86, 95, 100 i 11)5.

28. (:fr. J.H. 011\1R, ,The Ruling Power: a study- of the Roman Empire in the second Century after Christ
through the Roman Oration of Aelius Aristides, TAP/iS 43, 1953, p. 886.

29. Cfr. C.A. Bt is, Adm., Ari.rtide.r cit., p. 87. Tamhe A. P1R1.1-11, Luciano, un inielleitaale greto eoniro
Roma, Elorcnua 1946, p. 80, parla d'ayuesta data, car considera clue la resposta polctnica al discurs
d'Aristides loo el Nigri de Llucia.

W. (,fr. XLVIII 60-68.
31. Cfr. J.H. OoocIR, «Thc Ruling Power...s cit., p. 887.
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tomatologia complexa amb febre, dificultats respiratories , vomits i anorexia,
problemes intestinals , estat d'angoixa i molesties generalitzades . La incapaci-
tat dels merges per guarir - lo, o Si mes no millorar el seu estat , marcara un
canvi important en la villa d ' Arfstides , ja que, decebut dels recursos humans,
cerca la salvac16 en 1'ajut de la divinitat ; amb aquesta intencio ana al temple
d'Asclepi a Pergam , que juntament amb Epidaure i Cos era un dels centres
mes importants del culte d'aquest deu, on es practicava un tipus especial de
medicina.''

L'estada d ' Arfstides al temple, coneguda amb el nom de ocatedra>>, dura
gairebe dos anys (145-147), pero ja mat mes no va desvincular - se'n de
manera definitiva . Aquest sojorn fou important no tant per la millora ffsica,
que tot plegat no va aconseguir , com perque a partir de llavors cls vincles
amb la divinitat son mes estrets , ell mateix es considera un do d ' Asclepi," i
no viu mes que per al deu, que passa a dirigir tota la seva existe'ncia i, per
tant , tambe la seva carrera oratoria.
Als santuaris d'Asclepi el somni era el centre de la terapia , car el sistema de
curacio raia sobretot en la > yxoiµtlm; o incubatio , es a dir , en el fet de dormir
dins del recinte sagrat , esperant una revelac16 divina sobre el tipus de remei a
seguir ; practica que creava una relacio molt estreta entre el deu i el malalt, ja
que aquest esperava coneixer la solucio dels seus patiments a traves de les
epifanies divines.
Els remeis , en realitat , no es distingien gaire dels procediments de la medicina
contemporania , que recorria tambe a cures de dicta, a la hidroterapia, a
l'administracio de farmacs , als exercicis ffsics i adhuc a la practica de la
musica o de la literatura com a mesura terapeutica."
Aixf, les ordres de la divinitat nomes diferien dels remeis dels merges per llur
manca d ' oportunitat o per llur incoherencia en el moment en que eren
prescrites - per exemple , un bany a 1'hivern en un riu gelat , o reptar a un
gran esforc ffsic un pobre malalt com Eli Aristides , que Gil " caracteritza
com: ula antftesis misma del hombre robusto , a quien Asclepio obliga a
realizar proezas natatorias que hubieran arredrado al deportista mas curti-
do>>.
Tanmateix , 1'anormalitat i 1'aberracid d'aquestes practiques, indicades pel
deu i diffcils de justificar humanament , son potser el que els donava un
aspecte sobrenatural i tenia per als homes clue , corn Eli Aristides , ultra posseir
un temperament superstici6s i mfstic, esperaven d'elles la seva salvacio, un
valor excepcional i un caracter miraculos , tot i que per a nosaltres , com diu
Boulanger ,'") ole seul miracle dont 11 put se prevaloir , et it n'y manqua pas,
c'est d'avoir survecu a de semblables cures.

32. Cfr. L. EueureiN, Asclepius, Nova York 1975.
33. Pel clue to al sobrenom Teodor del nostre sofista , cfr. L 53-54 i 70.
34. Cfr. (ale VI 41 K.
35.

(1
r. L. Gu., Therapeia, la medicina popular en el mundo clasico , Madrid 1969, p. 369.

36. Aeliuj Aristide cit., p. 202.
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Paral•lelament a la relaci6 amb la divinitat, el sojorn al temple creava un
cercle d'amistats entre els malalts, homes, en general, de posici6 social alta i

de prestigi reconegut, clue compartien uns interessos culturals semblants,

fruit d'una similar formaci6, els quals, i potser formant part de la mateixa

terapia, intercanviaven Ilurs inquietuds personals i experiencies viscudes.'-

Per rant, no menys clue el deu, els seus companys de cura exerciren una

positiva influencia sobre Aristides, en exhortar-lo tambe a la represa de

l'activitat oratoria, si mes no i d'acord amb el seu estat fisic, davant d'una

reduida audiencia com la que, ben favorablement disposada, podia trobar

entre els hostes del santuari, tots plegats moguts per un identic sentiment

religi6s i aficions literaries.
En resum, podem dir que Aristides surt del temple de Peigam amb la certesa

que la seva malaltia, en alguns moments mes psi
I
quica que somatica, es el

cami marcat per la providencia divina per a esdevenir el millor orador. Aixi,

explica en els Discursos Sagrats" cum, en un somni, se sent dir que ha

superat Demostenes i, en consegiiencia, ja no pot esser menyspreat; si que

pot, en canvi, denigrar tots els altres, superior com es ell en retorica, gracies a
la forca que li tramet el deu. "' Aristides, tanmateix, no perd la consciencia

que aquesta malaltia i la seva delicada salut dificulten la tasca del sofista i son

un obstacle per atenyer l'exit desitjat, com il.lustra prou be la seguent excla-
rnaci6: a8E6TcoTa 'A6xXrlrzt£, ei VFv xai O tsp*xw T8 X yots xai nok6 u7cpExw, s toi
16 iuyictav, Toig (3a6xavotg 6'eivat Prjyvurn at».

Per rant, si tambe altres noticies testimonien una uni6 entre el tractament
d'un malalt i l'activitat literaria, podem, d'una Banda, entendre que Eli
Aristides, i com a resultat d'una personal relaci6 amb Asclepi, modifica la
concepc16 de la seva activitat, diguem-ne, professional, que es presa ara amb
finalitats terapeutiques; i, d'una altra, podem Ilegir els Discursos Sagrats"
com una desmesurada aretalogia que recull els favors i els benefrcis del deu;
un autentic monument dedicat a Asclepi, on no cal, certament, exigir d'Aris-
tides una rigida i logica disposici6 cronologica dels fets, ans contemplar-lo
con una obra impressionista entorn de la seva malaltia i, en la mesura que la
condiciona, tambe de la seva existencia.
Tenint en compte, doncs, la incidencia d'aquesta afecci6 en la villa d'Aristi-
des, podem veure com 1'evoluc16 de la malaltia serveix alhora per distingir
clarament tres periodes en la biografia del sofista.
El primer cal situar-lo entre 1'inici de l'activitat oratoria, el viatge a Egipte, i
la sera al riu Esep, versemblantment 1'any 152. En efecte, al comencament

T. Coneixem els noms d'alguns amiss (I Aristides a Pcrgam : Salvi Julia, un farads jurista ; C. Pardalas,
estratega i conegut critic literati; T. Maxim , cbnsol; C. Rufi , gran benefactor del temple i de la ciutat.
Segons Fil6strat , Vides de Sofi. tle, 535 i 61 1, Polemd i Hermdcrates Toren tambc hostes del santuari dc
Pcrgam.

38. Cfr. L 19.
39. Una ordre diving Ii inspire I'obra A Cizic, segons explica en aquest discurs ( cfr. 2-3).
-10. L 69. Els Discnrros SaxraLs es poden relacionar tambe amb un current de literatura pseudocientifica i

supersticiosa , do notable exit aleshores , representada , entre altres obres, per I'Onirocriticon d'Arternidor
de Dallis, o per I'anbnim Fisidteg , o pels estudis fisiognomdnics de Gale i de Memo.
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del quart discurs sagrat," explica com al desc any de la malaltia una visio It
aconsella anar al mateix Iloc on s'inicia el mal, si vol recuperar la salut.
Aristides, encoratjat per aquesta illusio, es dirigeix a Baris , a la riba del riu
Esep, per banyar-s'hi, tal com 11 ho havia estat prescrit per Asclepi, el qual, al
darrer moment, substitueix el bany per unes libacions que Aristides ha de
realitzar al riu, juntament amb purgues i vi mits.
El resultat d'aquest viatge fou una millora general, cosa que permete a Eli
Aristides de reprendre plenament l'activitat oratbria. A partir d'aquest mo-
ment, i durant els tretze anys seguents en els quals Eli Aristides gaudi d'una
salut molt mes bona, la carrera del sofista arribara aJ seu punt algid, puix que
les dificultats fisiques ja no el constrenyien a una practica oratoria reduida,
ans podia desplacar-se i parlar davant d'auditoris nombrosos, com ell mateix
ens recorda : tpocp1j 8E rtwg f ii 6tcpxciito xai txywvag evtE2 iS Ijywvtc6µei5a oixot
Te xav 8rlpo6iots , xai 8i1 xai itoksts ci6tj2 oicV i youp£voU ToU 15coU icT6 T1jg
ayaO g (Pt)P11; xai T6xr1S.

Finalment, la pesta de 1'any 165 d.C.,', localitzada a Babilrnia i estesa arreu
de l'imperi per les legions romanes amb una gran mortaldat de la poblacio,
suposa per a Aristides una important recaiguda que marca l'inici del darter
periode de la seva vida, ja que, Ilevat d'un curt espai de sis mesos, no va
refer-se de la malaltia. Es curios d'observar que 1'any 165 coincidia amb la fi
dels disset anys de protecci6 que It havien estat pronosticats per Asclepi i
Apollo Caarios a Esmirna, quan acomplia un ritual de purificacio 1'any
149.'' Tanmateix, 1'ajut d'Asclepi i d'Atenea el salvaren, puix que reempla-
caren la mort d'Aristides per la dels joves Hermies i Filomena, nets de la seva
dida, victimes de la pesta."
D'aquests tres periodes, el segon ens es for4a desconegut, car la historia dels
anys mes gloriosos, de fama, de viatges i de declamacions a les ciutats mes
importants de l'imperi, era, sens dubte, el terra fonamental del sise discurs
sagrat que, tal vegada no per casualitat -assolit, de debt, el triomf, potser ja
no necessita justificar la seva activitat com una ordre divina?-, s'interromp a
1'inici del viatge que 1'any 155 el condui a Grecia, on visita Atenes i Epidau-
re,"' i despres a Roma. D'aquesta manera, si el discurs Eig'Pwpr)v es pronun-
ciat durant aquest segon viatge, potser no es una obra de joventut, « la
premiere en date des manifestations de loyalisme que Ic sophiste prodiga
pendant toute sa carriere»,'° pero significa la culminacio de la carrera d'Arfs-
tides, el qual pronuncia durant aquest mateix viatge un altre important

41. Cfr. L I-.
42. L 8.
43. Cfr. Llucia, Alex. 36; Gale VII 279 K, i X 363 K.
44. Cfr. XLVIII 18. Pel que fa it I'epice , CIariosv, atribuit a Apol Io al santuari de Culofo, al sud d'Esmirna,

vegi's Cal-limac, in Ap. 70; Virgili, Aen. 111 360 i Tacit, An. 11 54.
45. Cfr. I.1 25.
46. Cfr. LI 3.
47. A. BouLAN(,, 5, Aelitr.r Aristide cit., p. 348.



Eli Aristides: biografia 1 discursos 97

discurs, el Panatenaic, presentat a Atenes;" discurs que recull tots els Rocs
comuns acumulats per la tradicio retbrica i literaria sobre la capital de I'Atica,

pert serveix de contraposicio al discurs A Roma, elogi de la prosperitat

material del present, gracies a la Pax Romana, enfront de 1'exaltac16 del

glorios passat atenes."

Aristides, certament, no fa referencia a la protecci6 del deu ni tampoc no

parla del seu estat fisic ni de la seva activitat durant els anys de salut i de

triomf. Coneixem, pero, un episodi significatiu de la seva Vida, esdevingut

durant aquests anys. La reincorporacio d'Aristides no a la ret6rica com a

activitat literaria, que de manera definitiva mai no va abandonar,"' sin6 a la

vida prbpia del sofista en una dimensio publica, social 1 politica, significa per

a ell I'inici de successives tribulations personals, alienes a la majoria dels seus

col•legues, puix que va intentar, en la mesura de les seves possibilitats, evitar

la responsabilitat de qualsevol carrec public, estretament vinculats aleshores a
la fama, a la reputacio i al benestar habituals entre els sofistes.

Alguns emperadors atorgaren a determinats ciutadans, distingits com a bene-

factors de llurs ciutats o pel tipus d'activitat que desenvolupen, el privilegi de
romandre exempts de serveis publics, XITOupyiat, i d'obligacions tributaries."

Era, tanmateix, un privilegi que no podia esser concedit sense limitacions, car

hi havia una ruinosa incompatibilitat entre l'honor d'immunitat i la prosperi-

tat economica de les ciutats provincials.'
Eli Aristides va tractar d'emparar-se en la distingida condicio d'orador il.lus-
tre per a sostreure's a les obligations que aquest mateix fet podia suposar-li.

No fou, pert, 1'6nic sofista amb problemes d'aquest tipus," cosa que demos-
tra fins a quin punt, sota un reconeixelnent de dignitat, hi havia tambe una
autentica carrega.
Els dos primers afers d'immunitat que va haver de resoldre s'iniciaren quan
els ciutadans d'Esmirna, per distingir-lo amb un ofici public, el proposaren
com a apxITpEuc i 1'anomenaren s xXoycuS els anys 147 i 152 respectivament.
L'exercici de la lepwmivTly Tljv xotvi v tl 'Aoias era un carrec molt honorable,
car era la mes elevada dignitat provincial a que hom podia aspirar, pero
tambe molt costos, puix que suposava la presidencia dels jots publics de les
distintes ciutats del districte, costejant-los amb recursos personals. Aristides
tracta de dissuadir-los sota el pretext d'una salut delicada, rah per la qual
tampoc no va acceptar set sacerdot del nou temple d'Asclepi. Tanmateix, els
delegats d'Esmirna el votaren a 1'assemblea, que tingue lloc a Frigia, i Aristi-

.i8. Ctr. C.A. Birk, Panathenair Oration, London-Carn bridge (Mass. ) 1973, pp. 3-5; tambc, J.H. Ouvis,
oThe Civilizing Power », TAPhS 58, I, 1968.

49. Cfr. A Roma 92-107. PeI que fa a la superioritar cultural dels grecs en relaci6 amb cis altres pobles, son
especialment inreressants cis paragrafs 41 i 96 d' aquest discurs.

50. Aristides reconeix que durant el primer any de malaltia no va dedicar - se it la retorica (cfr. L I), pert
explicitament no fa cap afirmaci6 semhlant referida als altres anys de patiments.

51. La Ilei conternplava la immunitat de filosofs, rerors, gramatics , merges: Jr . Digest . Lib. XXVII, de
excusat., VI 8.

52. Cfr. G.W. Brrweasrxti, Greek Sophists in the Roman Empire , Oxford 1969, p. 31.
53. Cfr. Fil6strat, Vider de Sofrter 490, on explica corn havori va rehutjar cl carrec d' apxtepeu;.
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des es veie obligat a apel•lar al governador, Glabri, qui rectifica el vorde l'as-
semblea.''
Cinc anys mes tard, a 1'assemblea de Filadelfia el delegat del governador
confirma la segona proposta dels ciutadans d'Esmirna; decisio que to com a
consequencia una nova apel.lac16, pero aquesta vegada al governador i tambe
a Roma. El veredicte es revocat pel governador, Pol•116, que, d'aquesta
manera, resol el cas a favor d'Aristides, tal com el deu It ho havia predit."
Tanmateix, aquesta situaci6 no significava encara la immunitat definitiya.
L'any seguent els ciutadans d'Hadrianutera inclouen el nom d'Aristides en la
llista que presenten per a la designaci6 d'irenarca, (p6a,a4 tr cipr)vrlg."' El nou
governador no el coneixia personalment, pero, assabentat de la fama creixent
de 1'orador i, sobretot, de la seva bona posicio economica, va escollir-lo amb
preferencia sobre els altres candidats. El sofista altra vegada fa us del dret
d'apel.lac16 i reb distintes cartes favorables, una del seu amic Cn. Avidi
Heliodor, prefecte d'Egipte durant el viatge d'Aristides, i una altra, mes
important, del propi emperador, Antoni, i del seu fill, Marc Aureli, els quals
li atorguen la desitjada immunitat, cas que efectivament practiqui la retorica.
La condicio de 1'emperador s'acomplia en aquells moments i, per rant, el
governador, a desgrat, haura de modificar el veredicte donat i concedir a
Aristides la reclamada aicXcia per la seva superioritat retorica, tot i que
l'exhorta a fer-se carrec de l'ofici de manera voluntaria. Aristides no podia, en
realitat, esser inclos dins del nombre restringit de sofistes que, segons l'edicte
d'Antoni, podien gaudir d'immunitat en funci6 de llurs activitats com a
mestres; cas que no era el d'Aristides, com sembla que ho demostren les
paraules que atribueix al governador: oUBciS , Ecprl, ^r1tci ngpi Tuov 2 oywv• aX.'

kepov E6 it rtpthtov ' EX.X.tjvwv Fivat xai axpov ev; yotS -outw yap wv6pctmv- xai
ETEpov 8tutp %(3sty Eiti Toutw xai µaig]Tag Exetv.5'

Aristides, despres d'aquest tercer problema, no esta encara prou satisfet, puix
que amb cada nou governador poden tornar a plantejar-se situations simi-
lars. Aquest terror es confirma quan el consell d'Esmirna, mentre el sofista
intentava d'aconseguir la immunitat definitiva , l'anomena 7tp6tav1;. El mo-
ment era mes complicat, car havia de resoldre dos processos alhora. Tanma-
teix , davant de l'assemblea provincial , reunida a Pergam, i gracies a la decisi6
del governador, Juli Quadratus, tambe orador i membre d'una distingida
familia de la ciutat, Aristides obtindra 1'ambicionada i definitiva exempci6
d'obligacions civils, ja que fou capac de parlar en defenea propia durant tine
clepsidres, de manera que no deixa cap dubte sobre el seu domini de fart
oratoria."
Ara be, el fet que Aristides defenses a ultranca la seva incapacitat, no sempre

54. Cfr. L 101-104.
55. Cfr. L 91-98.
56. Cfr. L 72.
57. Cfr. L 87.
58. ("fr. L 88-94.
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justificada, per fer-se carrec dels oficis clue horn volia confiar-li, no ha de

significar una actitud de desinteres envers la seva ciutat, ans al contrari,

malgrat clue gaudeix de fama i de reconeixement arreu del man, se'n sent

orgull6s i digne representant.

La popularitat i bones relacions dels sofistes amb gent influent els feien idonis

ambaixadors i portantveus de les aspiracions ciutadanes. Aixf, doncs, Aristi-

des va mantenir-se tamb6 en la lfnia d'altres sofistes i no va renunciar a

assumir amb responsabilitat l'activitat diplomatica que a favor de la seva

ciutat podia correspondre-1i pel fet de gaudir ell, com a orador, d'una bona

reputaci6, consideraci6 i credit indiscutibles.

El prestigi assolit era ja una forma de retre servei a la ciutat, el nom de la qual

anava vinculat al renom del sofista. En aquest sentit, Eli Aristides va seguir

les petges del seus antccessors, homes com Niquetes, Polem6 o Escopelia,

clue gracies a Ilur fama havien estes ben lluny la celebritat d'una ciutat

asiatica, Esmirna.'`'

Per be que Aristides no pugui Csser considerat com un benefactor material de

la ciutat d'Esmirna, com Herodes Atic per Atenes, un personal gest, acom-

plert gairebC a la fi de la seva vida, el posa per damunt dels seus col•legues i

fa possible que Fihestrat li atorgui 1'honrosa qualificaci6 de ofundador d'Es-

mirna>>.
En efecte, pot anomenar-lo oiKi tily Trjg Ep'pvrlg perque gracies a una carta`°

clue pel seu compte tramet6 a l'emperador, la ciutat fou rapidament recons-

truida amb 1'ajut de Roma despres del terratremol de 1'any 178 d.C.; desgra-

cia clue inspirit a Aristides, almenys, dues altres obres, dedicades a celebrar la

reconstrucci6 de la ciutat i a anunciar-ne una nova gl6ria i gran prosperitat."

La magnificencia i la bellesa d'Esmirna ja abans havien estat exaltades per

Aristides en una altra obra" clue adreca a l'emperador Marc Aureli, exhor-

rant-lo a visitar la ciutat; terra clue torna a reprendre mes tard en la clue fou

la seva darrera obra com a orador oficial de la ciutat."

Un altre aspecte important en la vida d'un sofista era 1'activitat com a mestre

de rctorica. Pel clue fa a Aristides, pero, la informaci6 Cs practicament nul.la.

Ell mateix no en fa referencies massa explicites, tot i que una de les seves

obres es un elogi funebre dedicat a un deixeble, Etoneu, Jove d'una coneguda

familia de Cfzic, per a qui tC paraules d'admiraci6 i d'emocionat record, com

ics dedicades al seu mestre Alexandre.

Filistrat, quan parla d'altres sofistes, recorda sovint quins foren llurs mestres,

entre cis clue hom troba sempre destacats els noms de Niquetes, Herodes,

59. Juntament amb Pergam i Efes era una de les tres ciutats mes importants de la provincia d'Asia: si Pies
n'era la capital official, Esmirna podia gluriar-se d'esser-ne la capital intellectual i un dcls centres difusors
del moviment sofistic.

60. Cfr. Carta als emperador.t rohre Ernmirna (XIX K).
61. Cfr. nlonodia per a Esmirna (XVIII K), i Palinodia per a Esmirna (XX K).
62. Cfr. Discfirs politic sshre Esmirna (XVII K).

63. Ctr. A proposit d'Esnrirna (XXI K).
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Favori o Poletn6, o el gran nombre de deixebles que atreien it llurs escoles.`'
En canvi, sobre la docencia d'Eli Aristides, Filostrat esmenta nomes els hono-
raris, deu mil dracmes, que Damia d'Efes va pagar a Aristides i a Hadria de
Tir, quan seguia llurs lectures a Esmirna."' Tanmateix, aquesta dada sembla
contradictoria amb el fet que Aristides es mostri satisfet de no haver-se
dedicat a 1'orat6ria per diners.
Aristides, doncs, tingue, com qualsevol orador de renom, els seus deixebles,
fills, sens dubte, de les mes distingides families; pero tal vegada a causa
d'una vida malaltissa, exeref un magisteri irregular en comparaci6 amb altres
oradors; d'on va neixer una tradici6 que el feia impopular mestre de retorica.
La recull Fautor dels Prolegomena en un epigrama, que cita, pero que no
considera referit a Aristides:

xaipct ' 'API tgi6ou toU prjtopog iitta µalhitai

t> 6aapsS of toixot Kai tpia Kuy9kta°"_
Aquest possible fracas docent no va impedir que l'antiguitat mateixa el
reconegues com un dels millors oradors, digne de comparac16 amb Demoste-
nes o d'esser considerat un autentic model classic." Les Iloances que a partir
del s. iii d.C. li son prodigades resulten, potser, excessives, pero poden servir
per comprendre quina era la valoraci6 i el respecte que hom tenia per la
retorica, en que la paideia trobava la seva mes alta manifestaci6.
L'obra d'Aristides representa be el s. ii d.C. Una entrega absoluta a la
paideia, juntament amb 1'esforc per mantenir-la en el nivell mes alt, tc a
favor d'Aristidles i dels seus contemporanis el merit, no petit, d'haver contri-
buit a prolongar la vida del m6n hel•lenic, car, emprant la imatge de Rear-
don,"' els homes del s. ii d.C. son els colons que sembren i fan productiva la
terra descoberta pels seus antecessors.

Pel que fa a l'obra d'Eli Aristides, cinquanta-cinc son els discursos que han
arribat sota el seu nom, tot i que alguns d'ells presenten problemes d'atribu-
cio.

L'edici6 canonica ha estat la de Kell,` pero per als setze primers discursos,
clue havien de formar el primer volum d'aquesta edici6, cal remetre's a la de
Dindorf,-' el qual inclou nomes cinquanta-quatre obres, car la 6i XE^tS, Katd
twv 6pxr nCov es coneguda nomes per una refutacl6 de Libani.-'

64. Cfr. Vides de Soft.rtec 5 18: quan Iscuhclia parlava a Esmirna, s'hi atansaven Cis jonis, cis lidis, cis ems,
els eolis, CIS grecs de Mfsia i de Frfgia.

65. Ibidem, 605.
66. Cft. el seu discurs intitulat Alf qui li retreuen el no detlamar 19.
67. (:fr. els Prolegomena al Panatenau 7,41 D. Corn F autor dels Prolegomena, Wilarnowitz accepta rambe

que el disric esta dedicat a un altre orador posterior i desconegut (cfr. U. von WILAntowili, «Der Rhetor
Aristides,,, Sitzungsherichte der Preu.cuihen Akadentie der Wissenchaften, 1925, p. 347).

68. Libani al segle iv d.C, el pren per model indiscutible. ("fr. rambe AP XVI 315.
69. Courants litteraires grew cit., p. 154.
70. Cfr. B. KIlL, Aelii Aristides Smyrnaerquae supersunt omnia, 11, orationes XVII-LIII, Leipzig 1898.
71. Cfr. G. DINUORF, Aristides, 3 vol., Leipzig 1829.
72. Ur. M. CROISCT, Hutoire de la litterature grecque V, p. 502; W. VON CHRIST-0. S I AI HUN- W. Sc HS1ln,

Gesrhiehte der griefhisthes Literatur 11, Munic 1924, p. 570, els goals es manifesten partidaris de
I'autoria d'Arfstides. Boulanger, en canvi, recolza la hipdtesi que considera Llucia Fautor d'aquesta obra.
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Kell considera apocrif el discurs XXX, 'AnsX.X,a yEvE1 Xtaxo; i, per tant, en la

seva edici6 atribueix a Aristides cinquanta-tres obres. Boulanger,' i tambe

Reardon,' rebaixa encara aquest nombre, tot tixant-lo a cinquanta-un; no

accepta, per una part, la correcc16 de Kell respecte a 1'esmentat discurs

d'aniversari ni la de Dindorf respecte a la 6taks4tg, perm exclou, per una altra,

els intitulats 'Po81aK6; (XXV K) i Ei; (3amk9a (XXXV K), aixi com les

Declainacions Leptinees, que constituien els dos darters titols de 1'edici6 de

Dindorf.

Tanmateix, Boulanger o Reardon no coincideixen a l'hora de classificar

aquestes cinquanta-una obres. Aixi, Boulanger en fa una classificaci6 en cinc

apartats i, al mateix temps, intenta tamb^ establir-ne una cronologia:

1. Discursos Sagrats
II. Obres polemiques i de discussi6
III. Mckkai

IV. Discursos poetics:
1. Himnes
2. Monodies

3. Panegirics proxims als himnes

4. Discursos privats (d'aniversari i funebres)

V. Discursos politics

La classificaci6 de Reardon, en canvi, es feta en uns apartats que responen no

tant al contingut dels discursos com a un intent d'esquematitzar 1'evoluc16 de

la retorica, des d'una funci6 de odemiurge de la persuasion dans la cour

jusqu'a la forme qu'elle revet dans les hymnes d'Aristide»."5 Essent aixi, tot i

Clue mante l'atribuci6 per generes de Boulanger, distribueix l'obra d'Aristi-

des en les distintes parts del seu estudi, a la segona de les quals d6na l'epigraf

de «L'Ancien» (retorica pura, creaci6 retorica, retorica aplicada). Aristides,
segons Reardon, representa be la retorica Pura, car en aquest apartat hauran

d'esser estudiades: 1) les µ&XiTat; 2) els 7,.6yot auµ(3ouXuitxoi (A les ciutats sobre

la concordia, XXIII K; Als Rodis, XXIV K; els quatre discursos de la serie

d'Esmirna;_` 3) els 7,,6yot EntScucttxoi , que inclouen els panegirics de ciutats

(Panatenaic, XIII D; A Roma, XXVI K; A Cizic, XXVII K) els discursos
funebres (M onodia sobre Esmirna, XVIII K; Als Eleusinis, XXII K; A Eto-
neu, XXXI K; A Alexandre, XXXII K), i un discurs d'aniversari, 'A7mcXka
ycVci5Xiax6; (XXX K); 4) els himnes (A Atena, XXXVII K; Als Asclepiades,
XXXVIII K; A Heracles, XL K; A Dionis, XLI K; A Asclepi, XLII K; A
Zeus, XLIII K; A Sarapis, XLV K; A Posido, XL VI K: Als pour de l'Ascle-
peion, XLIX K; Al mar Egeu, XLIV K; Sobre 1'aigua de Pergamu, LIII K); 5)
obres teoriques (Sobre la retorica, XLV D; Per als quatre, XLVI D; A Capito,
XLVII D; Sobre la digressio, XXVIII K; Contra els qui profanen l'elocliiencia,

73. Aet,ns Arts!ide cit., pp. I56-62.
74. Couranrt li!leraires grew cit., p. 125.

75. [bidcm, p. 126.

76. Cfr. Ics notes 60-63.
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XXXIV K; Als qui li retreuen el no declaniar, XXXIII K); 6) la 6taXc^i;
Contra les representacions conriques. Finalment, dins del que Reardon anome-
na <Le Nouveau» cal incloure-hi els Discursos Sagrats i el Discurs Egipci,
XXXVI K.
Es evident que tota classificacio, aquestes dues o qualsevol altra possible,
respon sempre a un desig de sistematitzacio, els criteris de la qual poden
semblar mes o menys arbitraris i, per rant, discutibles. Ara be, la finalitat
d'una classificacio d'aquest tipus no es altra que facilitar la comprensio de
1'obra estudiada, tot i que sovint es fa dificil de mantenir, quan hom proce-
deix a fer-ne I'analisi.
Boulanger, per exemple, inclou el discurs intitulat'Irnµtxog ei; Ilouct&hva
(XLVI K) entre els hmnes als deus, mentre que despres I'integra dins dels
discursos politics perque el considera, de fet, un panegiric de la ciutat de
Corint, parallel al de Cizic; o distingeix entre discursos privats i monodies,
per despres analitzar-les juntament amb una part d'aquells com a discursos
funebres.
Reardon reconeix la comoditat d'una classificacio; perm, si mes no, tambe en
veu les limitacions, car pensa que molts dels discursos podrien esser conside-
rats com un grau mes de desenvolupament dels exercicis escolars o ttpo-
yopvaaµata, que son a la base tant dels discursos d'aparat com dels delibera-
tius, els quals, en perdre contingut real, esdevenen Lambe una forma de
discurs d'aparat.
Es per aixo que, bo i comparant les dues anteriors classificacions, proposern
una ordenacio dels discursos d'Aristides en la qual quedi destacat, sobretot,
el lloc central que rant en 1'obra del nostre sofista com, en general, en
l'oratoria contemporania, ocupava el discurs d'aparat, el qual pot esser sub-
dividit d'acord, si es vol, amb el contingut dels discursos:
1. MEXArat
II. Aoyot Erzt&txitxoi
1. Discursos d'elogi:
1. 1. Discursos funebres: epitafis i monodies
1.2. Himnes

1.3. Panegirics
1.4. Discurs d'aniversari
2. Discursos politics:
2.1. Serie d'Esmirna
2.2. Sobre la concordia

3. Discursos morals:
III. Obres teoriques
IV. Discursos Sagrats
V. Discurs Egipci
Reardon considera que el discurs d'aparat esta constituit fonamentalment per
1'elogi i 1'epitafi, distincio que pressuposa nomcs una diferencia de contingut,
ja que, des d'un punt de vista formal, el discurs fonebre, de Ilarga tradicio en
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la literatura grega, no es altra cosa que un tipus d'encomi. Segons Menan-
dre,1e en el discurs funebre es possible distingir entre epitafi propiament i una
varietat mes lliure, la monodia, representada en l'obra d'Aristides per dos
discursos,-' en els quals es evocada una desgracia publica com si es plores la
mort d'un esser huma.
Per la nostra part, dins dels discursos d'elogi hi incloem tambe els himnes,

car, mancats de 1'estructura metrica tradicional, son nomes un Opus d'enco-
mi en prosa dedicats a una divinitat o al seu culte. En aquest sentit, el

Ilavr)yuptxog Eni tth u&att t(7) Ev IlEpyaµ(p (LIII K) i Eiq to (ppEap to sv' A6KXr1-

mou (XXXIX K) han d'esser associats a 1'himne dedicat al deu Asclepi (XLII

K). Tambe el discurs al mar Egeu (XLIV K) es un autentic himne, car el mar

es lloat raiment com un deu, i es una de les obres que, segons Boulanger,

justifica la pretensid de 1'orar6ria de rivalitzar amb la poesia.

Els discursos politics poden esser agrupats en dues series: la d'Esmirna, que

recull el paper d'Arfstides com a ambaixador i portantveu de la ciutat; i la de
la concordia, que el vincula a la tasca de consellers politics que sovint esqueia

Lambe als sofistes, ja que el tema de la concordia entre les ciutats o entrc els

habitants d'una ciutat fou tractat per Did de Prusa en diverses oracions, ' i

Lambe Polemo, segons Filostrat,"' va apaivagar una discordia entre els ciuta-

dans d' Esmirna.
Pei que fa a 1'unica &64iS d'Aristides, es situada per Reardon en un apartat

especial, i relacionada per Boulanger amb els exercicis d'escola, cosa que posa

de manifest la impossibilitat d'establir amb limits precisos la frontera entre

un tipus o altre de discurs. Boulanger, en efecte, considera que el contingut

d'aquesta dissertaci6 es un lloc comu de moral, sovintejat per altres sofistes, si

be per la personal actitud d'Aristides en el seu desenvolupament esdeve
1'unica requisitoria contra el teatre llegada per 1'antiguitat pagana -i relacio-
nable amb els arguments dels moralistes cristians. Si es possible establir
aquesta relaci6, potser caldria considerar aquesta &0.E4tg com un autentic
discurs -i no apropar-la a les pE7,,Etat, caracteritzades per llur manca d'actua-
litat-. D'aquesta manera, li correspon un hoc en el marc del 7,,6yog e1tl6EtK-
ttK6; que, com ja hem assenyalat, inclou pracricament totes les manifesta-
cions oratories de l'epoca.
Tanmateix, el fet de parlar d'una personal actitud d'Aristides en el desenvo-
lupament de Contra les representacions comiques, ens pot ajudar a plantejar
tambe una nova consideraci6 respecte a l'escull que presenta, a 1'hora de
classificar les obres d'Aristides, rant el Discurs Egipci com els Discursos Sa-
grats.

En efecte, el Discurs Egipci apareix al marge de les classificacions i no es
considerat propiament un discurs ni tampoc un exercici d'escola, ans, com a

77. (Jr. Rhetores Graeri III, p. 434 SPIN(;[.
78. Cfr . Moni)dia per a Esmirna (cit. a n . Cl), i Als Eleusinis (XXII K).
79. (:fr. H. VON ARNIM , Leben and Werke des Dio von Prusa, B erlin 1898.
80. Or. Vides de Sofistes 540.
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resultat del viatge que el sofista realitza 1'any 141, un tractat pseudocientific i

geografic. Tal vegada, perm, davant d'una obra com el Discurs Egipci, allb

que interessi destacar sigui no tant el contingut de la peca com 1'actitud

d'Aristides, quan en procedeix a 1'elaboraci6, puix que permetria postular

una figura descriptor literati, per oposici6 a la del sofista o xerraire ben

dotat: la intenci6 d'Aristides es purament literaria, no vol escriure un docu-

ment cientific; 1'experiencia real del viatge es, nomes, un pretext per explicar

i explicar-se, per narrar; en definitiva, per fer literature.

En aquest sentit, es especialment valuosa 1'aportaci6 feta recentment per

Francesca Mestre, car en un seu treball sobre la questi6 dels generes a 1'epoca

romana,"' reivindica per a Aristides, com tambe per altres aurors contempo-

ranis del sofista, 1'aspecte descriptor, d'assagista. Aixi, a proposit del Discurs

Egipci, hi llegim: ono hi ha cap rah especifica que justifiqui 1'Ai76nTios com

no sigui les Banes d'Aristides de compondre'1, juntament amb les caracteristi-

ques que te, sense cap altra pretensio: es per aixb que hom s'ha trobat amb

dificultats a 1'hora de classificar-lo. Des del nostre punt de vista, 1'Aiy0ttlog

no es ni un discurs, ni un tractat, ni una pcriegesi frustrada, es un antecedent

de 1'assaig que postulem com a forma literaria d'aqucsta epoca: la intenci6

documental es practicament nul.la, ni tan sols es valida des del punt de vista

limitat de les memories d'un viatge».')

Des d'aquesta perspectiva, tambe poden csser justificats els Discursos Sagrats

-unes memories, segons Boulanger," un <<journal>> per a Reardon." El tema

d'aquests discursos, tales els anomena Behr," es el propi autor, la seva

malaltia, la relac16 amb Asclepi, protector seu i, tambe, inspirador. Tanma-

teix, Aristides no esta escrivint una autobiografia, car hi manquen, creiem,

moments importants i prou significatius de la seva existencia com ara el

triomf, sens dubte gran, despres de pronunciar, poseur per cas, el Panatenaic

o A Roma. Aristides, en canvi, mitjancant la ficci6 del somni, tria d'explicar-

nos algunes de les experiencies, no totes ni respectant cap ordre cronolbgic,

viscudes pel jo de 1'escriptor; i aixi, «per primera vegada, potser, en la

literatura antiga creiem descobrir un escriptor, un home, que es fa ell mateix

tema de la seva obra, amb cap altre desig -ni moralitzant ni pedagogic- mes

que parlar dell mateix i, per aixb, li cal, es clar, un pretext que es, en aquest

cas, les visions oniriques que el posen en contacte amb la divinitat. Per

primera vegada un hom considera que un desig d'aquesta mena es, pot set,

literatura i que, per tant, gaudira d'un public, que no seran els amics propers,

sin() qualsevol»." Cosa que fa d'aquests discursos no una obra esrranya,

ingrata a les classifications, o imperfecta davant les rigides regles que domi-

81. Cfr. Problenrdthadelsgeneresliterarisa!'epoca remana . L'assaig, Barcelona 1985 (tesi dottur.il incdit.o.
82. Ibidem , p. 301. Sobre el Discurs egipci en general , (fr. pp. 283-304.
83. Aelitu Arirtide cit., p. 169.
84. Couranis litteraires grecs cit., p. 256.
85. Aelius Aristides cit., pp. 116-1130, apendix A: <The composition of the Sacred Tales> .
86. F. MI :srRI, Problemdtica delsgeneres literaris cit., p. 321. Sobre els Discurso.r Sagrats en general , cfr. pp.

305-329.
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nen els discursos retbrics, sin6, tal vegada, 1'obra mes nova i moderna del
sofista, el qual, en esdevenir el propi jo terra de discurs literati, no necessita
cap fet exterior a ell mateix ni cap excusa per escriure; actitud que es la propia
d'un assagista que, com a molt, dona la seva ooini6 sobre qualsevol afer,

natural o sobrenatural, cienrific o para-cientfic, i preten, sobretor, divulgar
quclcom, sota el rigor del propi pensamcnt i punt de vista."'
Aixi, doncs, la novetat literaria -la manera nova d'encarar el fet literari-
d'aquestes dues obres pot, sons dubte, mitigar l'aillament i la incomprensio
que Aristides, com a sofista, troba entre els seus contemporanis, tot i que era
un dels mes erudits i cultes; com a escriptor, pero, aquesta seva cultura
literaria, sblida i vasta, el va ajudar, en no poca mesura, a aconseguir la
lliberrat necessaria no solament per triar l objecre de la seva obra, sin6 tambe
per atansar-s'hi des d'una visi6 personal, la seva propia d'autor, d'escriptor."
Crciem, per rant, que Aristides, mes enlla del seu domini dialectic, d'una
rnanifcsta capacitat d'argumentar i de refutar opinions,"' d'una acurada tec-
nica oratbria i retorica, si que to quclcom a dir-nos; opinio, tanmateix, a la
qual Boulanger no donaria suport, puix que, segons ell, per a Aristides
n'avoir rien a dire ne lui est pas une raison de se taire»."'

87 Ihidem, p. 324.
88. Ihidem, p. 329: oAquesta Ilihertat de I'escriptor d'explicar allb que vulgui sobre el que vulgui is, en

definitiva, ja, una actitud assagistica que caldra alliberar encara mes -en aquest cas alliherar-la de Ies
necessitars de meravellar o de frapar-, perque el genere es mostri amh rota la seva genufnitato.

89. (:fr. especialment Ies meletai (I'Aristides: Deelamarions Siriliane.r (XXIX-XXX 1)), A favor de la pau
'nnb elr laeedemoni.t i A favor de la pau amb els arenero.t (XXXI-XXXII D), Derlama(ionr Leurtrianes
(XXXIII-XXXVII D), Declamations Tebanes (XXXVIII-XXXIX 1)). Derlamarions Leptinees (LI11-
LI V D), Disears d'ambalxada a Aquil-les (LIII I)).

90. Aelius Aristide cit., p. 445.


