
Eli Aristides: Entre l'imperi atenes i la Pax Romana
(Or. V-VI K i XI-XV K).`

Francesca Mestre

Eli Aristides (1 17-189),' un dels mes importants representants de l'anome-

nada segona sofistica -moviment cultural i literari que d6na villa al periode

roma de la literatura grega'-, fou un escriptor prolific i variat' i, segurament,

de bona qualitat literaria. Parlar de qualitat, pero, en literatura antiga i,

sobretot, fent referencia a aquesta epoca considerada, normalment, mediocre

en el seu conjunt, pot semblar un entreteniment diletant, d'una Banda, i una

arbitrarietat del tot subjectiva, de 1'altra. Tinc, tanmateix, motius per mante-

nir aquella afirmacio. Es cert que em seria molt mes facil, en el cas d'Aristi-

des, de mantenir-la a partir de 1'estudi d'obres de mes renom i mes Ilegides,

pel seu terra laudatori i traditional, com s6n el Panatenaic (13 D) o el

discurs A Roma (26 K), o be a partir d'obres realment originals i fora del

comu del moment corn son els Discursos Sagrats (47-52 K); en el primer cas

caldria, simplement, fer notar i analitzar el depuradissim estil i llengua

aticistes, dignes del mes bon Demostenes o del mes acurat Isocrates i, ben

segur, a partir de comparacions tals la qualitat aristidea quedaria ben demos-

I. Les orationes resscnyades lormen dos blocs clue hom anomena, generalment, Declama(ioru Sieilianes i

Declanraetons Leuciriane.r. Per tot a116 que afecta cis textos, scgucixo Its editions dc B. Kru. (per a Or.

XI-XV), Aeli Aristidis (II) Sneyrnaei quae supersunt omnia, Berlin 1898 (reimpr. 1958) i de P.W. LENZ

(per a Or, V i VI) dins CA. BCHR, P. Aeli Aristides. Opera quae exsiant omnia, 1, Leiden 1976. Cal renir

en cornptc Lambe l'edicid do W. DINDORP, Aristides, 3 vols., Leipzig 1829 (reimpr. Hildesheim 1964).

2. Les dates d'Aristidcs oscil-len enrre 117 i 129 per al naixemcnt i 180 i 189 per a la mort. Per a una

bibiiograha general sobre el personatge, cfr. A. BoULAN(,uR, Aelius Aristide et la sophistique daps la

province d'A.rie an Ile. sieele de noire ere, Paris 1923 (reimpr. 1968), pp. IX-XI V i, indoent estudis mes

moderns, Jr. G.KHNNros', The Art of Rethoric in the Roman World (300 B.C.-A.D. 300). Princeton

1972, p. 582 n.3.
3. Per a una bibliograha amplia i actualitzada del rnoviment, cfr. Jose GAM IA ELAN((), « Literatura

imperial, dins Alfonso MAR1'iNrsz DItz,(ed.), Actualizacion rientrfica en Filologiagriega, Madrid 1984,

pp. 583-590.
4. Sobre les obres, edicions i traduccions d'Eli Aristides, cfr. C.A. BIEHR, Cit., P. IX so.
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trada i seria hen indiscutible; o tambe, amb menys arguments formals,
l'analisi dels Discursos Sagrats' em duria a demostrar el geni d'un escriptor
que creu que els seus somnis , al•lucinacions i manies diverses sdn un bon
tema per a la composicid d'una obra escrita: ni que nomes fos, doncs, per
aquesta creenca, inhabitual i fora del torrent, hom hauria d'admetre-li una
certa qualitat literaria, per molt clue, en acluest cas, la perfecci6 estilistica en
fos discutible.
He triat, tot aixd no obstant, obres aparentment mes banals i sense transcen-
dencia,' per parlar de la qualitat literaria d'Eli Aristides; banalitat i poca
transcendencia que no seran, malgrat tot, obstacle per hoar tant els merits
mes formals com els mes genials -si per genial hom vol entendre innovadors
i transgressors de monies establerts.
Les declamations que son objecte d'aquest article son anomenades generica-
ment, pels grecs del periode imperial, nreletai. El mot melete, que significa, en
grec, practica o exercici de la mena que sigui, s'especialitza, ja des del s. Iv7 i
de forma mes general a l'epoca romana" per donar nom a la composicid
oratdria que es el resultat mes elaborat de tot un seguit d'exercicis que
conformen el «pla d'estudis» de les escoles de retdrica, seu de la paideia
grega ja des del temps dels primers sofistes. Aixi doncs, una melete, en
principi, no es mes que 1'exercici superior de l'ensenyament retdric i te, com
es obvi, un mart escolar; ara be, vist que n'es la forma mes elevada, ofereix ja
unes grans possibilitats per sortir del mart escolar i per entrar en l'ambit
literati , com a precedent de possibles nous generes en prosa en el camp de la
literatura grega. En aquest sentit , malgrat el punt d'arrencada completament
escolar i retdric, abordar un autor com Eli Aristides a partir d'aquests seus
exercicis es, si no m'erro, la manera mes sdlida per defensar la seva ben
diferenciada qualitat descriptor.
Primer, perd, cal explicar amb claredat com i quan s'insereix aquest exercici
en la linia educativa de la paideia grega, educacid que, a 1'epoca romana,
tendia obsessivament a l'erudicio i a l'omnipresencia dels autors antics, clas-
sics ja en aquells temps, deixant de Banda tota prova d'originalitat o d'inno-

5. Per a on estudi i traduccid d'aquesta obra singular , fonamental en la produccid aristidea, cfr. C.A. 131 HR,
Aelius Aristides and the Sacred Tales, Amsterdam 1968, i G. MR Ht1JANO- J. DItRKPNs, Les revel daps les
Discours Satires d'Aelius Aristide. Essai d'analyse psychologique, Mons 1972. No em se estar d 'afegir,
rant per la importancia d'aquesta obra per a I'estudids d'Eli Aristides i de la literatura en general, com
per la noverat -malgrat el seu caracter accessori aqui-, una recent traduccid , al frances , que m'ha
arribar , gravies al Prof. C. Miralles, en el decurs de la redaccid d'aquests fulls: Aelius Aristide, Discours
Sacres. Recce, religion , medecine an Ile. siecle apresJ.C., introduction et traducrion par A.J. FIliTUGI[RR,
preface de Jacques 1.e GOrr, Paris 1986.

6. Cfr. A. BoULANOI R, op. cit., pp. 275-279 i 281-290, i B.P. Ri:ARUON , Courants litterairesgrecs des W. et
llle. siecles apresJ.C., Paris 1971, pp. 104-109; Jr. Lambe la referenda a les suasoriae (]'Aristides que,
juntament amb les de Libani, son les mes remarcables de I'epoca, D.A. Russi:u., aClassicizing Rhetoric
and Criticism: The Pseudo-Dyonisian Exetasis and Mistakes in Declamation » , dins Le classirisme ri
Rome aux lers. siecles avant et apresJ.C., Enrretiens sur I'Antiquire Classique, Fundation Hardt, Van-
doeuvres-Geneve 1979, p. 117.

7. Cfr., per exemple, Plat(), Gorgias 500d.
8. En el Ilenguatge d'autors com Estrabd, cfr. I 2,2; Plutarc , cfr. 24 Id; Llucia, cfr. Rh.Pr . 17 i Filostrat,

Vides de Sofistes, passim. Per a una clara explicacid de ('exercici escolar melete , cfr. H. I. MARROU, Histoire
de [education daps l'Antiquite, I, Paris 1964' p. 302 ss.; cfr. rambe, G. KeNNenv, op. cit., p. 316 s.
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vacio per part dels possibles nous creadors. Una educacio, doncs, basada en la

imitacio i la repeticio, pero que, ben segur inovoluntariament, dona noves

possibilitats mes literaries que no retbriques, en el sentit que es produiren

sempre amples ocasions per a la creacio en els marges fronterers tan fixada-

ment marcats en el si de 1'escola. Aixf doncs, hom s'adonara del fet paradoxal

que, havent la paideia retoritzat la literatura traditional, 1'assumpci6

d'aquesta dura a una nova literaturitzacio dels solids esquemes retorics.

Els ensenyaments que rebien els joves al mon grec, ja des de les acaballes de
1'epoca classica, eren, sobretot, de retbrica i passaven per diferents nivells de
formacio, que anaven incloent, paulatinament, exercicis o progymnasmata. La

teoria, a les etapes basiques, tenia per objecte configurar una mentalitat

organirzada segons les lleis de la retorica; per reeixir-hi, hom emprava els
nombrosissims manuals tebrics i practics, la majoria delis arrencant de la

Re/irica d'Aristbtil, compostos, sovint, pels propis mestres d'escola;' a les
classifications aristoteliques -molt complicades per a nosaltres, homes del

segle xx, pero, de segur, no tant per als del segle passat, sense anar mes lluny,
per als quals els ensenyaments retorics eren encara la base de 1'educacio"'-
s'hi afegien noves subdivisions, apartats i denominations; les teories donaven

calla vegada menys marge de llibertat, en el sentit que res, absolutament res,
quedava en mans del Beni creador dun orador qualsevol; tot estava codificat,
fins al punt que elaborar un discurs havia esdevingut, en l'estricta aplicacio

de les lleis, un afer mes mecanic que -per dir-ho d'alguna manera- inspirat.
El segon gran, un cop assimilada la teoria, era la imitacio dels antics. Hom
llegia les principals obres d'epoca classica amb la intencio d'estudiar-ne la
forma, amb dos objectius principals: aplicar-hi les lleis tebriques apreses i
preparar-se i capacitar-se per endegar, en el tercer estadi dels ensenyaments,
l'elaboracio de discursos, per part de 1'estudiant, el mes semblants possible al
model triat." La imitacio dels antics, tanmateix, no es limitava a 1'aspecte

9. Sahem, en concret, que el mestre d'Eli Aristides fou un tal Alexandre de Cotiaion, preceptor tambe de
Marc Aureli. El propi Aristides en dona noucia i en fa la Iloanca, (fr. XXXII K, com tambe Marc Aureli,
Jr. 110; altrament, les noticies a proposit d'aquest grammankds son escarides, la mes Ilarga essent la
d'Esteve de Bizanci, s.v. Kondetov que informa de la seva erudicio i del fet que va escriure deu Ilibres de
otemes diversos», un dels quals devien set els seus comentaris sobre Homer ('Ei;>1Y>lnxd) citats abundo-
sament per Porfiri. La tradicio en general, empero, no sembla renir noucia d'aquest primer i mes
important mestre d'Aristides, car ni Filbstrat -que fa Aristides deixeble de Polemd- ni la Suda no ho
tan consrar.

10. Val la pena, per fer-se carrec de la presencia de la rerorica a I'ensenyament occidental, Ilegir I'encertat
capitol aRhetorique et enseignemeno> a G. GeWrt'r:, Figures 11, Paris 1969, pp. 23-42, on defensa la
test que la retbrica tradicional tnor a principis del s. xix i un segle mes Lard es materia abolida a
I'cnsenyamcnt; la mort es producix, segons Genette, amb I'adveniment del romanticisme i el naixe-
ment, alhora, d'una concepci6 hist6rica de Ia literatura. Tanmarcix, prosegucix Genette, la seva desapa-
ricio no ha estar, al larg dels anys, del rot efectiva, s'ha produ'it mes un rclleu o una mutacio que no una
desaparicio, car fins avui perviu, com a instrument intellectual i d'aprenentatge, un seu codi d'expres-
sio, rcpresentat pels exercicis escolars, que no solen set de creacio sino mes aviat de comentari. Fa
referencia, aleshores, a la dissertation, exercici rei de 1'ensenyament frances, sense tradicio, pero, a casa
nostra.

1 I. EIs principals autors del programa d'estudis eren: Homer, molt cspecialment, Hesiode, Apol•loni de
Rodes, entre els epics; Altman, Alceu, Safo, Pindar, Cal-limas i epigramatistes, entre els Brits; pel que fa
it teatre, sobretor Euripides i Menandre, que eclipsen una mica Esquil i St)focles i la resta de comics;
('entre els prosisres cal destacar Tucidides, pert) sobretor Ihmbstenes, el coneixement del qual passava
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formal; la tematica havia de ser tambe assimilada, en la idea que els esdeve-
niments histories -o mitologics, que pel cas venia a ser el mateix- i politics
que reflectia la literatura d'epoca arcaica i classica -sobretot classica- havien
d'esdevenir, imperceptiblement i com un fet natural, la nova realitat dels
instructs -els pepaideumenoi-, realitat, aquesta, que es supcrposava, sense
problemes, al present real, a la vida de cada dia."
En aquest estat de coses, el tercer aspecte de l'ensenyament retbric, els exerci-
cis practics on l'alumne aplicava allb que havia apres de teoria i d'imitacid
dels antics, els progymnasmata, arribava al seu punt culminant amb la com-
pos1cio de meletai, exercici retoric per excel•lencia, hereu dels antics tres logoi
aristotelics: dikanikos, symbouleutikri_r i epideiktikos.' `
Cal afegir, pero, que la melete no es, en la historia de l'ensenyament grec, un
exercici de la retorica traditional; apareix justament quan canvia l'estructura i
la vida politiques del mon grec; es a dir, quan la retorica comen4a a esdevenir
mes literatura que base de formacio de politics. I Tot convergeix a demostrar
que la melete esdeve la forma reina de l'epoca romana: es imitativa, efimera,
aticista, tria models del passat i mostra l'ambient de 1'epoca, ambient que ha
estat ben atinadament definit com de uclassical revival».'S
Allo que mes s'apreciava d'una melete -ja des de l'escola- era l'estil, car els
quadres histories on s'emmarcava 1'exercici sempre acabaven essent els matei-
xos: guerres mediques, guerra del Pelopones, guerra macedonia. L'art de la

per damunt del dels alrres historiadors i oradors, Isocrates inclos. En resum : Homer -i dHomer, Iliada
especialment- Euripides, Menandre i Demostenes. Cfr. MARROU, op. cit., pp. 245-256 i per una
bibliografia dels hots on poder trobar catalegs i repertoris complets, p. 402 n.8. Sobre els models, en
concret, d'Aristides, Jr. KENNEDY, op. Cit., p. 584 i n.36 i Th. GEtzi7R, oKlassizismus, Attizismus and
Asianismuso dins Le Classicisme a Rome aux lers. siedes avant et apresJ.C. cit., p. 28: son, fonamental-
ment, Isocrates i Plato.

12. Aquesta marginacio del present, aquest posar a part el moment historic real sun, sense cap mena Or
dubte, les caracteristiques mes importants de la nova paideia post-classica, i no nova perque tingui
elements nous , sine nova perque conserva els veils pero ja no en relaci6 amb una realitar de fet; cfr. en
aquest sentit , MARRO[ , op. Cit., p. 302 i E.L. Bowie, ((Greeks and their Past in the Second Sophistic)>
dins M.I. EINLEY, Studies in Ancient Society, Londres i Boston 1974, pp. 166-210.

13. Els romans n'heretaren , tambe, 1'habit i el practicaren a bastament -son les declamationes que agrupa-
ven, ja amb independencia de la triparticio aristotelica pot operariva a I'epoca, en controuersiae i
suasoriae. Els grecs, pel seu canto, anomenaven hypotheseis dikanikai les d'elogi lncia judicial, amb
temes ficticis i sovint tantasiosos -com son les Or Llucia, Tiranicida, Fill desheretat i Fdlaris a-, que
recorden for4a les intrigues novel-lesques, i meletai propiament dites les de temcs pressumptament
histOrics -com les d'EIi Aristides que tractare aqui. Curiosament, tot i compartir aquesta forma, grecs i
romans practicaren mes abundosament, cadascun, una On Ins possibilitats. Aixi, cis grecs prefercixen Ins
mes deliberarives, d'afers politics, amb discursos d'assemblea, mare aqucst que els donava un nombre
infinit de possibilitats; els romans, en canvi, prefercixen les que tractaven del funcionament Or la
justicia , de la seva adequacid a Ies lieis, i, si volien guardar una certa versemblanca, s'havien On moure en
el pot marge que Its Reis oferien; aquesta tria, ben espontania, parla forca de la diferent mentalitar duns
i altres; per seguir la vella classificaciu aristotelica, els grecs segueixen sties les perges del logos symbouleu-
tikos i els romans Ies del logos dikanikos.

14. Cfr. MARROD, op. cit., p. 302 s.; tenim alguns papirs de meletai del principi de 1'epoca hel-lenistica, cfr.
W.M. EDWARUS, ((Didlogos, Diatribe. 2<Ielete», dins J.V. PO's- .-E.A. BARBER , Neu' Chapters in the
History of Greek Literature, 2nd. series, Oxford 1929, p. 117 ss.; Quintilia, per la seva Banda, Institutio
Oratoria II 4-41, enten que la melete data de 1'epoca On Demetri Ealereu i el seu merit mes important,
segons el propi Quintilia, rau en dos aspectes: correcciu de ilenguatge i exposicio Or Rocs comuns; els
koinoi topoi, efectivament, even tema d'inventari a i'cpoca romana i eren utilitzats a bastament pets
sofistes a I'escola, cfr. J. BoMEAiRt, Lucien ecrivain . Imitation et creation , Paris 1958, p. 334.

15. W. M. EDWARDS, Op. cit., p. 90 s.
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paraula hi e's potenciat al maxim, pero ja no amb afany de persuadir, no es

tracta ni tan sols d'alliconar sobre el present a partir del passat; la missio de

l'estudiant en compondre una melete es mostrar el seu estil mes depurat, mes

aticista, 1 si es mes demostenic o tucididi que seu, millor.

De la mateixa manera, la missio d'un escriptor en compondre una melete, ja

fora del mare de 1'escola, sera entretenir un public, fer-se'l addicte i, per

aconseguir-ho, s'esforcara de la mateixa manera que quan era a l'escola.

Gracies a aquest proces, tan senzill, aquell que declamava les seves meletai en

public amb exit, esdevenia un personatge important, cridat de tots els racons

de l'imperi i esperat i escoltat com una gran figura.

Imperceptiblement, estava parlant de l'escola i, sense adonar-me'n, he anat a

parar a les sessions de declamac16 tipiques de la segona sofistica: es natural

perque el pas resulta practicament insensible; l'escola ja donava tots els

elements que continuaven cssent rellevants a la vida cultural i a la professi6

de «conferenciant itinerant)); l'estil, el udir millor», la mimesi estilistica,

1'emulac16, la competitivitat, son aspectes comuns tant a l'escola com a

aquesta mena de literatura. "'

La melete es, doncs, una forma escolar, la mes important de la formac16

retorica d'epoca romana, que aplega tots els aspectes desitjats per la societat

que la crea i la fa servir: eloquencia, estil curosament elaborat, un cert

antiquarisme i, a partir d'aquesta base, llibertat total de tractaments.

Amb facilitat aquesta forma escolar surt del mart purament formatiu per

esdevenir autonoma. Sun, de fet, meletai aquella mena de discursos o confe-

rencies que els sofistes del s. i al iv pronuncien en public. Lin pepaideumenos

no abandona mai del tot els costums adquirits a l'escola, i la melete es

presentava com el vehicle ideal per als seus discursos de circumstancies.''

La inlluencia de 1'escola, certament, es fa sentir en les compositions literaries

del moment. En realitat, no crec que sigui massa agosarat afirmar que aquells

sofistes son Lambe escriptors, car a l'escola han apres que per improvisar

-virtut principal del bon conferenciant-, per mostrar les seves grans quali-

tats oratories, han de compondre allo que diran o, en tot cas, han d'haver

compost mols altres discursos per poder-ne improvisar un del tot: aquesta es

la utilitat de la melete escolar, com a primer pas per a la composicio de

conferencies que hauran de set declamades, ja fora de l'ambit escolar; confe-

rencies o discursos simulats que s'han d'anomenar, Lambe, meletai.' Lluny

16. Cfr. en aquest sentit , a part de Ies obres classiques a proposir d'aquest moment de l'cducacio i de la vida

litcraria, corn per exemple do la de H. 1. MARROe, op. tit., p. 305 ss., I'excel lent resum de P. E.

EASo;RLWO, (,The Hellenistic and imperial Periods» , dins P. E. Ensir_atw(,-B. M. W. KNOX (edd.), The
Cambridge History of Classical Literature, 1, Greek Literature, Cambridge 1985, pp. 16-41, especial-

ment , pp. 26-28.
17. Cfr. H. 1. MARROI, op. cit.. P. 305: (,... en dehors de la composition do ces truvres litteraires, on peut

dire qu' un lettre hellenistique ne cessair jamais, tel on etudiant, de s'exercer a la declamation (...) on

declamait, on declamair encore, jusqu'a la vieillesse, jusqu'au tombeau» (!)
18. PcI clue fa a la facilitat amb la qual un exercici escolar esdcve una possible forma literaria -quesrio

aquesta (Inc, aparentment, pot semblar enganyosa- cal rornar a recordar el tipus d'educacio a que he

al.ludit. Es cert que horn no re per costum considerar literatura els examens que fan els estudiants
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de ser una limitacio, la forma escolar es alh) clue espera el public i, a mes,
permet a 1'orador una serie de variations, sense sortir del marc, on pot posar
de relleu la seva valua.
Una nrelete es, en definitiva , una forma emprada per a la formacio de l intel-
lectual, ben codificada i precisa , que ofereix possibilitats per ser ultrapassada,
per esdevenir una forma de la literatura . Tot dependra , per descomptat, de la
traca i de la qualitat del seu autor , com sempre.
Doncs be, cal , ara, que torni a 1'autor que m'ocupa , a Eli Aristides.

Filostrat , a les Vides de Sofistes (581,9 ss.), en fa un cas a part . Sobretot per
dos aspectes fonamentals , un de positiu , l'altre de negatiu , segons el presu-
mible llistat de valors de Filbsrrat; ara be, alguna Cosa no va a l'hora perque
el defecte d'Aristides es deriva de la seva qualitat : d'una banda , no sabia
improvisar, no estava dotat per a aquesta art (Filostrat , fent-ne una certa
befa , diu que oassajava les improvisations en secret, quan no el veia ningu»);
d'una altra Banda , la seva subjecci6 a les lleis de fart oratoria era mes que
perfecta , ningu no era expert com ell , era el tsxvlxt)tatog de tots els sofistes.
L'admiraci6 de Filostrat per Aristides es innegable , pert 1'obra filostratiana
no vol ser de casos extraordinaris -cal tenir en compte que a les Vides de
Sofistes no hi figuren personatges tan rellevants com Llucia o Plutarc- i
Aristides n'es, en terra mesura, un; per aixb la seva mes gran qualitat acaba
obstruint -ne una altra , la capacitat d'improvisac16 - i la improvisacio es
tambe una qualitat dels sofistes , aquella que comparteixen tots els altres i es
barallen per excel.lir-hi.'`'
De segur que Aristides no era un bon sofista, en sentit convencial; no era
tampoc un home brillant ; es trobava aTllat entre els seus col•legues i no
provocava l'entusiasme entre el public, 1'entusiasme que si clue provocaven
escriptors potser mes dolents, com Polemo , per exemple , i no cal dir ja
Herodes Atic !"'

universitaris , especialment els d'ensenyaments humanistics . Peru si el nostre ensenyament fos, al mateix
temps clue cientific Lambe formal , si es tractes de judicar corn un estudiant es mou dins I'objecte
d'estudi i si, deixant de Banda cualsevol merit per a una idea original - o la sintesi de continguts, tot
depen del sistema d'ensenyament -, valoressim la capacirar de recrear alto que ha estat estudiat, en
aquesr cas, de segur que no hi hauria Tanta diferencia entre I'obra d'un estudiant avanSat i unamelete.
Cal no oblidar , d'una altra banda, clue tint a I'escola com al carrer hi ha un component despectacle
inherent a la declamacio ; aixi, de la tribuna escolar a la de I'orador , la distancia es ben petita , Lambe; tfr.
B.P. RLARDON , Op. Cit ., p. 106.

19. Cfr. Filbsrrat 585 ; cfr. sobre el tema improvisacid , A. BoILANOLR, op . cit., pp . 271-272, G. KcNNLM,
op, tit ., pp. 560 i 562, i G. W. Bow iRSOC K , « Aelius Aristide », dins P . E. EASTLRLWG-B. M. W. KNOx,
op. tit ., pp. 658 -662, que afirma taxativament - just a partir de la referencia de Filbsrrat , segons
sembla -: He consistently refused ever to declaim extemporaneously >> (p. 659), malgrat la dada,
fornida pel propi Aristides , clue va improvisar del tot el discurs A Cizic (17 K), cfr. 2-3; tanmateix,
Aristides era ben conscienr (I aquesta seva limitacib car all) clue soste en I'esmentat discurs, com on fet
exceptional , cs clue, gravies al deu que 1'empara i el protegeix, es capa4 de declamar improvisant.

20. Cfr. sobre I'exit de Polemo, Filostrat 539 , i sobre el d ' Herodes Atic, 564 s.; tanmateix , Eli Aristides, tot
i no arribar a commocionar les masses , ni fer vibrar ningu en viu, segons infonna Filustrat - i la dada es
forca interessant per a la meva valoraciu (]'Aristides al Ilarg d ' aquest estudi- , fou capac de fer plorar
Marc Aurch . L'emperador, no en senor sing en llegir la Monodia per Esmirna d'Aristides es desfeia en
11agrimes, i fou gravies a aquesta emocio - repetida diverses vegades- clue Marc Aureli va decidir
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Eli Aristides pertanyia a una petita elite, la dels deixebles d'Alexandre de
Cotiaion;` es consideraven diferents dell altres -i ho devien ser-, perque
creien en la necessitat d'una solida cultura general i d'un coneixement apro-
fundit i de primera ma dels classics. A mes, Aristides to una gran capacitat
dialectica, tot es materia per argumentar, per refutar teories d'altri, per
adduir proves;'' d'aquest tipus d'argumentacio en fa sempre el terra dels seus
escrits. Doncs be, 1'agudesa d'aquests temes i el seu tractament, que el
distancien dels seus col.legues, fan d'acluest orador mediocre un bon escrip-
tor, amb enginy i amb gran capacitat de recrear i inventar situacions, com es
despren de la majoria de les seves obres, fins i tot d'aquestes que tenen,
simplement, un model escolar.''
Les Declamacions sicilianes i les Declamacions leuctrianes han merescut opi-
nions de tota mena,'' pero es innegable per a tothom la seva construccio
impecable i el savoir faire de 1'autor. Tinc la impressio, tanmateix, que seria
dificil dir-ne res mes si en contemplavem, simplement, la seva factura indivi-
dual, una per una. En canvi, allb que es digne de remarques mes interessants,
sol passar desapercebut. Es absolutament indispensable fixar-se en el conjunt
per copsar-ne merits mes enlla dels formals, indiscutibles, per molt que aix6
no sembli oportu tractant-se de peces d'imitaci6 merament <<escolars>>.
Anem, pert, per parts.
Les Declamacions sicilianes son dues: IIspi tou n9pnzty Ro'gi3ciav toiS £v Etxc-
? iq i Ei; to Evavtiov. La localitzaci6 histbrica es ben coneguda: l'any 414 a.C.
Nicias es troba a Sicilia, enviat per l'assemblea dels atenesos, per dominar els
sicilians, aliats d'Esparta. Poc de temps despres, Nicias tramet un missatge a
Atenes demanant que, o be enviIn reforcos per continuar la campanya amb
mes probabilitats d'exit, o be sigui ordenada la retirada.
Situacio histbrica que, entre d'altres, devia ser objecte d'exercicis constants a
les fueletai escolars. Era, pert, un cas dificil pel fet de presentar una alternati-
va; per descomptat, considerar aquesta alternativa no devia ser el mes usual,
car afegia una dificultat suplementaria i, per als interessos de 1'exercici re-
toric, gratuita. Crec, doncs, que, presentant un tema d'aquestes caracteristi-
ques, l'exercici que hom devia proposar habitualment devia ser un discurs
que convences Nicias de continuar la campanya, amb o sense reforcos.
Per contra, l'alternativa es el que atreu Eli Aristides.

reconstruir la ciutat Clue havia estat destrossada per un terratremol, cfr. 582:... xai Saxpua tyi Iir(37Liw
erz1atd5at rov I3aat)en Suvorxinv to to itoXet cx twv tou 'Aptnt66ou uvSoniµwv veuaat.

2 1 . Sohre el caracter fora do serie d'aquest rnestrc, Jr. A. Bot:LA.VGIIR, Op. Cit., pp. 114- 1 16.
22. (Jr. do nou A. Bo1:I.Aooix, pp. 438-439, que n'acaba hen tip.
23. Merit, aquest, clue ja It reconeix Filostrat (cfr. 584-585) quan clou el seu apartat sobre Aristides,

compensant i explicant, aixi, la contradicciti d'apreciacid clue aquest personatge It provocava i de la qual
ja m 'he fet ressd en el text.

24. Per exemple, B. P. RFARDON, op. I it., p. 104, ICs anomena ((de vrais essais erudits», mentre que A.
Bot LA..crR, Op. Cit., p. 292, menys entusiasta, en fa uns ((fort adroits pastiches, d'excellents excrcices de
dialectique et d'atticisme)>. Tanmareix, en la majoria d'estudis clue tracten de la segona sofistica i, per
rant, d'Aristides for4osament, solen passar desapercebudes -corn ja he dit mes arnunt- i, Ilevat dels
estudis citats, no n'he pogut trohar cap altre esment; cal tenir en compte, per altra handa, clue no han
estat mai tradu'ides it cap Ilengua moderna, almenys fins on arriba el meu coneixement.

25. Referencia exacta a la font principal, Tucidides Vii 10-16.
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D'una opcio , aquesta vegada triple, es tracta tambe a les Declafnacions

leuctrianes ('Yno19E6tg Ttuv Acu)(Tptxwv : iinsp Aaxe&atµoviwv npwtOS, unep

Orj iwv npchTo;, uncp Aaxc&atµoviwv BEUTEpoc, iirtcp Orj uiwv BEtiTEpog , iiltcp

Tou µ>18ETEpotc (3oflOdv ): tema que afecta igualment Atenes , perm uns anys

mes tard; els tebans han vencut els espartans a la famosa batalla de Leuctra

(5 d'agost del 371 a. C.), comencant aixi el periode d'hegemonia tebana que

abarca des de la fi de la guerra del Pelopones fins a 1'establiment definiriu de

la supremacia macedonia ; periode molt turbulent per a totes les ciutats

gregues, especialment per a les tres mes fortes i en conflicte : Atenes , Esparta i

Tebes . Despres de la batalla de Leuctra i el nou equilibri que provoca, el

terra es: que conve mes als atenesos , estar al costar d ' Esparta , de Tebes o de

cap de les dues .' Tot un dilema ! Almenys aixi vol plantejar - ho Aristides, tot i

que, des d ' un punt de vista historic i donada la situacio del moment , es forca

impensable que ho fos de debo per a aquella assemblea atenesa.

Cal dir tambe , abans de continuar , que rant per a Aristides , com per at seu
public, com per a nosaltres , el dilema no existia en cap dels dos casos : son hen

conegudes les decisions que els atenesos adoptaren el 414 a.C. i el 371 a.C.
D'entrada , doncs , el plantejament sembla interessant , per diversos motius de

caire mes aviat extra - retoric: I'analisi dels dos episodis de la historia atenesa es
presentara com un put pretext , o be el lector trobara elements de critica
historical Si la historia es encarada amb rigor, hom entrara en el terreny dels
imponderables per tal d'endevinar que hauria passat si les decisions preses
haguessin estat unes altres? L'autor , Aristides , es mantindra , com escau a un

bon sofista , en el terreny descriptiu i distant o be hi intervindra d'alguna

manera ? I sobretot : Aristides preten , amb aquestes nmeletai , simplement mos-
trar la seva habilitat sofistica per defensar ara un argument i ades el seu
contrari o be preten alguna cosa mes?
A les Sicilianes , l'autor imagina -o potser , suposa, car, tot i que el fet no esta
documentat , no cal gaire imaginacio per donar - lo com a hipotest- que la
carta de Nicias es llegida a 1'assemblea dels atenesos i, un cop llegida , prenen
la paraula dos oradors, primer l'un i despres 1'altre , per defensar com a unica
possible cadascuna de les dues alternatives plantejades per Nicias a l'assem-
blea: o enviar reforcos o ordenar la retirada. Un i altre oradors anonims
defensen Ilur opinio amb arguments solids i convincents ; sembla , pero, que
l'autor es conscient que hi ha un cert desequilibri entre les dues positions: els
membres de 1'assemblea que varen votar a favor de la campanya de Sicilia
dificilment , ara, tornaran, en bloc , sobre una decisio ja presa.
El primer orador ho to mes facil : repetint o recordant l'oportunitat dels

mateixos arguments pels quals Nicias fou enviat a Sicilia , persuadira l'audi-
tori de l'encert de la campanya alhora que 11 donara implicitament la rao per
la primera decisio. Desplega tot seguit una serie d ' arguments, la majoria dels
quals son en resposta al desanim que la carta de Nicias pot haver provocat
entre els membres de l'assemblea i, per tant, demagogico - patriotics , i un altre
argument , un de sol, de tipus realment estrategic.
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Pel clue fa al desanim clue emana del missatge de Nicias i l'esgotament ffsic i

moral de ics tropes instal.lades a Sicilia, son dignes de set considerats dos

grans blocs d'argumentacions. En primer lloc, la confianca clue mereix el

propi Nicias per scguir al front d'una empresa, aparentment, no facil. L'ora-

dor de la primera Siciliana, amb gran mestratge, defensa la valua del capda-

vanter: es ben cert, segons hom despren del discurs, clue el missatge de Nicias

cs pessimista, cosa clue ha fet posar en contra dell tots aquells membres de

I'assemblca clue mantenien una posici6 mes bel•licista. Per aixb, la primera

paraula del discurs va dedicada al caracter indiscutible del general triat,

alhora clue la valua d'aquest es un nou argument per aplaudir la decisio presa

el seu dia per 1'assemblea, adhuc en contra de l'opinio del propi interessat

(cfr. 1). Per mantenir aquesta opini6, l'orador es refereix constantment a les

consideracions de Nicias sobre l'afer, amb la intenci6 de demostrar clue es
l'unica persona autoritzada per parlar-ne i, tambe, per continuar l'empresa,

fent evident, al mateix temps, clue cap de les dificultats trobades es responsa-
bilitat dell. La seva unica responsabilitat es veure clue calen mes homes i
demanar-los, i aixb es justament el clue fa. L'unic element nou, doncs, que

podria fer reconsiderar la decisio ja presa, es a dir, si Nicias es l'home adequat
per afrontar tant la campanya corn el resultat de 1'annex16 probable, ds
amplament rebatut.
En segon lloc, les notfcies del desanim de les tropes i les nombroses defeccions
de mercenaris i auxiliars son perfectament explicables: la situacio no els es
facil, pert, si com es demana, son enviats reforcos, rant la baixa moral com
les desercions s'aturaran en sec i, de produir-se, seran de l'altre bandol, amb

seguretat (cfr. 10). No esta de mes, en aquest context, recordar que, al llarg

de la hist6ria, cap desgracia no ha fet mai defallir els atenesos, ni tan sols en
els moments mes diffcils; com demostra l'experiencia de Salamina i de Ma-
rato, la fc en la victoria es element decisiu per no fracassar (cfr. 43).
Enmig de tota aquesta parafernalia patribrica -on s'afegeixen Ilargues expli-
cacions a propbsit de la vcrgonya que representaria una retirada- hom pot
trobar un sol argument politic i estrategic. L'orador presenta una objecci6
possible a les virtuts de l'exir d'aquesta campanya: Sicilia, un cop dominada,
no seria una placa molt i molt dificil de mantenir per als atenesos' Sense
dubte, seinbla voler dir 1'orador, per() en el si de la present guerra contra
Esparta la importancia estrategica fonamental de 1'illa mereix tots els esforcos
possibles, almenys mentre duri la guerra. Un bon estrateg, a mes, ha d'estar
sempre alerta per veure que fan els altres implicats en la contesa. I, justa-
ment, es de remarcar -cosa clue no s'esta de fer l'habil i documentat orador-
que el rei persa manse l'illa de Xipre per la mateixa rah i no repara en 1'esforc
que aixb li comporta (cfr. 36-37).
Aquestes son les vies argumentals principals clue l'eloquent autor d'aquest
discurs fa servir per expressar el seu parer: cal enviar reforcos a Nicias per
continuar, amb exit assegurat a la fi, la campanya.
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Es tracta d'un logos syinbouleutikos fictici" clue reacrualitza fets de sis segles

abans: un pur exercici d'hist oria que conte, perb, tots els elements necessaris

per ser autcntic.'_ S'allarga en quaranta-nou paragrafs, gairebe la meitat dels

quals comenca o acaba amb un t;.h 'AOgvuiot;'" cls juraments, tan emfatics i

tan necessaris en un discurs d'aquesta mena, son, en general, en nom de

Zeus, com era usual entre els oradors atics; els arguments histbrics emprats

son de tota fiabilitat, o, si mes no, no s6n anacrbnics i pressuposen una bona

documentaci6; sigui com sigui, hom imagina la inquietud de l'«assemblea

atenesa», del public d'aquest discurs, doncs, pensant en les tropes enviades a

Sicilia i intentant de decidir quin es el partit que cal prendre: nomes que Cant

aquell public com el d'ara coneixia el final de la histbria i allb que de debb va

passar -foren enviats els reforcos perb tot plegat va ser un gran fracas; es, per

tant, al cap i a la fi, un pur divertiment, cosa clue no vol dir que 1'auditori no

s'hi entusiasmes ni adoptes una actitud de reflexi6 activa. Val la pena, a tall

d'exemple, parar atencio en aquest abrandat final: o cal enviar-hi estrategs

que, servint-se de l'expericncia de Nicias per edat, puguin superar l'estanca-

ment de la situaci6. I, per cert, el que mes m'agrada de la carta es que diu

que cal fer-ho aixi, si no volem quedar endarrera respecte als enemies.

D'aquesta manera si els passavem davant, atents als Pets, una de dues: o ells

quedaran impedits del tot o no obtindran res mes» .

... Uns instants despres, el mateix Aristides ja es «vestia» de segon orador i

comencava client: « Si, atenesos, fer vots per l'cxit de la ciutat m'es, arcs aixb i

26. Es, certament, on discurs deliberatiu, segons Id classificacid d'Aristbtil; l'adjectiu peril quo: cl qualifica es

important. L'ocasiu, la causa que el motiven sun inexistents; entenent, doncs, no la lletra sine la idea de

la classiticacio aristotelica, aquest seria un logos epideiktikos, un discurs de circumstancies. Haig d'ategir,

a rites, que la triple classificacio d'Aristdtil segueix operativa a I'epoca romana nomes en idea -car no

pot ser d'una altra mantra- i que, en definitiva, nomes I'epideiktikos queda intacte; adhuc els symbon-

leutikor i dikanikol per Ilur mare acaben essent, en teoria retbrica, tambe de circumstancies, epideiktikor,

havent-se perdut focasio real yuc els justificava: per molt histbritament documentaries que siguin les

ocasions, no deixen de ser puts pretextos. Com so[ passar, la perdua de les ocasions reals i el manteni-

ment de la classificacio tebrica comporten I'esborrament de Its fronteres fixes entre uns i altres tipus

classificats, fins al punt que sovint tcnim, a I epoca romana, casos de discursos clue son, de fet, una mena

de superposicio de dos tipus, cum passa a la melete de Llucia, Fularis a clue, tot i tenir un mare de logos

synrbouleutikos, es, tie fet, un logos dtkanikois per la seva forma, tot i set, alhora, un discurs de circumstan-

cies car allb que es defensa i es delibera es, com deia, un pretext.

27. Almenys tan autentic com la necessitat dels gustos del moment exigia, aixb cs, molt auienizi, en el sentit

de poder retrocedir i fer retrocedir I'auditori aquests sis segles per cal de sentir-se, tots plegats, ally

mateix, en aquell moment i en aquella circumstancia. Totes les comparacions son sempre inexactes, perb

or m'acut de bus car on parallel cuntempurani: no tractava per a Aristides i per al seu public de recrear

allb mateix clue, avui, seria retreat en un recinte qualsevol si un important i conegut pcrsonatge -o

potser un actor tie teatre- dedames com a conseller del regne, davant la reina Isabel de Castella, a

propbsit de la conveniencia o no de costejar el viatge de Cristbtol Colour cap a terres ferestegues i

desconegudes. Si aixb passes, res no podria impedir clue tant l'orador com el public sabessin pertecta-

ment el resultat del viatge i de la conquests; tins i tot sabrien clue les terres desconegudes son ones

nacions, amb una trajectbria cultural i politica a partir'd'aquell moment, etc., peril res d'aixb tampoc no

hauria Or substreure validesa a la ficciu. Es evident que el parallel s'advera impossible, ridicul i, a mes,

ple de problemes delicadissims... Es una simple questio de gustos, de formaciu i de tradiciu: justament

alib que fa crcure que un tal espectacle avui fora impossible es cl clue, al segle 11, el feia possible i habi-

tual.
28. Cal remarcar clue, com sembla obvi, no hi ha cap dada per poder afirmar clue aquesta nielete foil

pronunciada a Atenes, davant un public atones; o, almenys, nomes a Atenes, car els sofistes podien

repetir en diferents hoes els mateixos discursos. Aixb es evident, perb ni que hagues estat pronunciada a

Atenes, els atenesos de f auditori sabien perfectament que els vocatius no anaven pas ben be per a ells...
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moltes altres cows, el mes Brat i tots vosaltres hi sou proclius, ja ho Sc. jo,

perm, ja quan de primer vareu proposar-vos aquesta campanya siciliana, vaig

pensar que calla arribar a una bona decisi6, i ara encara mes; car en un sol dia,

el d'avui, deliberem d'incrementar el nostre imperi i de la nostra propia

seguretat. Quines son les paraules clue us agradaria sentir, no ho ignoro, pero

els fets son corn son; tine, per tant, ben a desgrat mcu, l'obligacio d'aixecar-
me a parlar, car, arribat el cas, que jo fracassi convencent-vos i explicant-vos

corn veig 1'afer, us sera millor clue no pas si no hi faig res i vosaltres us causeu
un fracas a vosaltres mateixos», tot i que, a manera de separaci6, abans potser

havia vociferat el titol, ja prou expressiu: sic io i:vavTiov!
El paper d'aqucst segon orador havia de ser, d'entrada, mes dur. En conse-
qucncia, Aristides construeix -si aixo es possible- un discurs encara mes
emfatic que !'anterior. Per compensar la ficci6 que la seva era la causa clue no
compartia la majoria, els seus arguments son, almcnys, tan solids corn els del
seu predecessor, car, un per un, els va reprenent i rebatint o contradient. Aixo
d'una Banda, pero d'una altra, hi ha elements noun en el seu discurs: la
consideracio d'error de la decisio presa abans de fer la campanya a Sicilia i
l'esment de la desfeta, goesti6 que l'anterior orador no havia tocat per a res; a
mes, un altre aspecte digne de remarcar d'aquest segon discurs es la lectura

totalment contraria a 1'anterior clue fa de la carta de Nicias. Analitzare
aquests factors de mes a prop.
L'orador sap que demanar a 1'assemblea clue es contradigui significa posar-
se-la, a priori, en contra. Per aixo no entra de seguida en materia -corn fa el
primer orador- sing que s'entrete en un dilatat proemi, apcl.lant al seny i a la
saviesa de rectificar. Despres, al llarg de tot el parlament, tornara a insistir-hi
fent servir, aixo si, arguments ben assenyats -que contrasten, per la seva
moderacio, amb la rauxa un xic abrandada del predecessor-: 1'experiencia es
la prova de !'error comes, hi ha mes quantitat de perill a seguir clue a
abandonar, en un mot, cal tocar de peus a terra; ara be, la ponderacio en
expressar el seu parti prix, no el priva de ser respectu6s amb el seu hipotetic
auditori: no es que estiguessin bojos quan varen decidir la primera vegada;
tanmateix , si aleshores totes les esperances estaven obertes , el descabdella-
ment dels fets demostra que, ara, la campanya es un bogeria.
Cal no oblidar, a mes -ens adverteix el segon orador-, clue la desfeta no
nomes es possible sino probable, molt probable, i el pitjor no es la desfeta en
ella mateixa sino les consequencies clue, tant en la contesa contra els lacede-
moms corn en general, pot portar a Atenes. S'entesta, doncs, aquest orador, a
fer un llistat de dissorts i desgracies clue fan que Boulanger (p. 278) 1'anome-
ni oun prophets de malheur», no sense rah. No obstant el pessimisms

29. Pot ser il-lustrador mnfrontar acucsta frase del primer orador : Sri yap SUOiv i3atrpov , ij to t t pwtov 5Ir) pi o-
pEvOUS ci;w too ippovriv rival SOKEiv >j to ScOtrpa uuaptavrty , amb la darrera del segon orador : euxopai Se
Suoiv Odtcpov , rj Kai upiv OuvSoKeiv >j yvt8pgs apaptciv autos Kai &Odav ootcpov povoc ei; cntdvtwv otp?rtv
(Or. V 6 i VI 56, respectivament). Construccid prou elahorada, d'altra Banda, per confirmar allb yue ha
estat dit respecte al gust per la no improvisacio d'Eli Aristides.
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exacerbat, aquest es un argument important: el primer orador ni 1'havia
considerat i es evident que l'assemblea hi pensava, fins i tot It devia preocu-
par com una possibilitat. El primer orador nomes parlava de victoria, i no de
derrota; el segon parla de derrota, pero tambe de victoria, desmereixent-la
totalment, per inutil, gratuita i perjudicial, com tantes altres victories que no
han conduit mai a res de posiriu. Els arguments triomfants del primer orador
son, sense dubte, desmuntats un per un.
Si l'important es Atones i 1'honor i defensa de 1'Atica, mes val quedar-se a
prop per estar a 1'aguait i no implicar tot un exercit en expeditions llunyanes;
si la flota, practicament en pes, ha de marxar cap a Sicilia, El Pireu sera
indefensable i caura a mans espartanes o perses en pocs dies, car els aliats no
gosaran, sols, defensar-lo (cfr.26).
L'honor i el bon nom dels atenesos, que abans cren respectats adhuc a Sicilia,
han caigut en picat i, mcntre els siracusans no els podia veure ningu, ara, sota
1'escomesa atenesa, gaudeixen de les simpaties d'arreu (cfr. 33).
Aixi doncs, pensar en I'Arica vol dir retirar-se i no enviar mes tropes.
Contra la vergonya que suposaria una retirada, son servits una serie d'argu-
ments prou convincents: no tot Lhonor d'una ciutat esta en les empreses
militars, pero on segur clue no es troba es en l'obstinacio d'una expedicio
desastrosa (cfr. 37). Atenes no necessita fer el boig per provar el seu coratge:
la retirada, ara, es ben facil i adhuc honorable; mes endavant, qui sap...
I finalment, donem per feta la victoria, diu. A mes d'inutil, aquesta seria
perillosa, car es cert que els veins de Sicilia -Italia, Cartago, el m6n sencer-
no s'estarien tranquils i Atenes, de Iluny, ho tindria ben dificil per conservar
la placa. El parallel de Xipre del rei dels perses es fals: el rei persa to
dominats tots els territoris clue el separen de Xipre, mentre que Atenes esta
en una situacio mes aviat contraria.
Queden aixi enfonsats els arguments principals del primer orador, sobretot
aquells mes substanciosos que feien referencia a la valua estrategica de Sicilia.
Segons aquest segon orador, Nicias es tambe home i estrateg digne de con-
fianca. Justament per aixo cal fer-li cas i cal saber Ilegir el seu missatge de
manera exacta. Es evident clue Nicias to interes a palesar el descoratjament de
les seves tropes i la situacio ben critica de 1'expedici6: amb aquest comunicat

-es ben facil de veure-ho- esta demanant autoritzaci6 per a la retirada.
Perque, a mes, es impossible prendre seriosament Ies paraulcs amb les quals

sol•licita reforcos; es obvi que totes les coses que diu que necessita els atenesos

no les pollen fornir, ni pel contingent huma ni pel suport logistic: Nicias no

fa la demanda scriosament, el seu desig implicit es clue, en haver-li de
denegar la peticio, l'assemblea ordeni la retirada. Cal fer cas a Nfcias com

deia el primer orador, pero es que Nfcias no esta a favor de continuar la

campanya! (cfr. 43-46).

Es tracta, certament, do dos oradors ben persuasius: defensen la seva causa

cercant tots els racons per on puguin colpir el seny i el sentiment de I'auditori
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que se'Is suposa. Ara be, 1'auditori que se'ls suposa no es l'auditori real que

tenien aquestes Declarnacions sicilianes; ni 1'auditori, ni el moment historic,
ni el problema tenon res a veure amb el suposat per la construccio de les

nleletal. Es necessari no perdre de vista el public de debo, del segle Ii d.C., ni

perdre de vista el recinte de declamacions de qualsevol ciutat de 1'imperi. Des
d'aquest punt de vista, hom pot establir, de primer, una diferencia fonamen-
tal entre els dos discursos i, despres, la intervencio i participacio directes
d'Aristides en aquests mateixos discursos constructs, aparentment, de forma
ben mecanica seguint les estrictes regles del genere.
En primer lloc, com a entreteniment o gaudi del public auditor, tota la gracia
d'aquestes composicions rau en el fet que Puna es complement de 1'altra
-exactament igual que passa amb les Declanlacions leuctrianes, com es veu-
ra. Es cert que la perfecci6 de cadascuna es sufficient per al reconeixement del
public; pero, en aixb, Aristides no devia set Punic sofista expert. La peculiari-
tat diferencial d'Aristides consisteix en la tria d'una famosa alternativa his-
torica que pot set tractada, gracies a la distancia que tant autor com public
poden prendre'n, des dels dos punts de vista, almenys amb el mateix emfasi.
La mateixa distancia es la que pot donar una perspectiva suficient com
perque, al segle 11 d.C., hom pugui prendre un dels dos partits, ni que sigui a
proposit de fets tan relativament remots.
Cal considerar, doncs, que, d'una Banda, el public auditor -i potencialment
lector"'- d'Aristides coneixia perfectament aquest capitol de la historia
d'Atenes, tothom devia haver-se llegit a 1'escola -o a d'altres llocs"- el sou
Tucidides, com a minim, sense comptar les recreations mes tardanes dels
mateixos fets; a mes, justament a causa de les lectures, tothom sabia quina
de les dues sortides va ser adoptada finalment pels atenesos i les consequcn-
cies, mes aviat dolentes, que tot plegat va tenir per al decantament ultim de
la balanca en el si de la rivalitat d'Atenes i Esparta. D'una altra banda,
Aristides, tot i comptar amb el coneixement dels fets per part del seu public,
podia influir, en certa mesura, en la consideracio, en el judici, que als sous
contemporanis els mereixia la campanya de Sicilia.

30. Cal suposar_ it I cpoca romana, la difusiu fins i tot d'ohres com aquesta; I'cvolucid de la mentalitat grega
cap it I'cscriptura i la lectura es un ter innegable i tambc clue arriba a la seva implantacid definitiva ja a
finals de I'cpoca hel lcnistica, com espcro haver demostrat a F. MFSro ., Problemdtiea deli generes literar:.t
a lepoea romana. L'a_saig, Barcelona 1985 (tesi doctoral inedita), especialment pp. 60-105; cfr. aixi
mateix sabre cl particular, P. DilDIRi, Diane di Prusa. Un inielleitnale green nell'lmpero Romano,
Messina-Florencia 1978, p. XI; F. G. ToRNFR, at libri nell'Atene del V c IV secolo A. C.a, dins G.
CAVAtFU, Libri, editor: e prrbblieo eel mondo anto(o, Roma-Bari 1975, p. 20; i P. E. EAS1FRFwG, aBooks
and Readers... >), dins P. E. EASTFRIiNC-B. M. W. KNOX, op. cit., pp. 1-41. Sembla que, en casos do
declamacions puhliques, el vehicle normal era, de primer, que hom pronuncies el discurs com a inedit
obligatoriament, i dcspres, si de cas, venia lit difusiu escrita; l'ordre covers, donada l'exigencia d'impro-
visaciu encara clue los fingida, era objecte de fortes condemnes: aixb es el que It va passar a un tal Filagre
que va gosar dcdamar on discurs I'edicid•del qual per escrir ja havia estat difosa, Jr. Filbstrat 579.

31. Cal no ohlidar I'existencia de biblioteques i hoes per poder Ilegir, ultra les bihlioteques particulars, a
parrir d'cpo(a hel lenfstica, cfr. T. KFFt+FRC, aLa Grecia e l'epoca ellenisticaa, dins G. CAVA!jo. op. ett.,

pp. 27-39.
32. Se m'acuden, per exemple, de les que han arribat fins avui, la referencia cl`Efor a la qual al-ludeix Diodor

de Sicilia (XIII) i la de Plutarc a la Vida de Nicias.
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Estic Segura que afirmar taxativament que el sofista de Missia aprofita 1'avi-
nentesa per fer una opera66 de critica historica sobre cis esdeveniments del
passat seria una exageraci6 a part d'una inexactitud. Tanmateix, tenint en
compte fins a quin punt la glbria passada d'Atenes era reivindicada en epoca
romana, no es pas forassenyat indicar que Aristides, mitjancant la juxtaposi-
cio de les dues postures enfrontades, aporta, sobre els Pets del 4 14 a.C. i la
guerra del Pelopones en general, una opini6 personal que preten sobreposar-
se a la que el public, per la seva Banda, en pogues tenir.
Car cm sembla evident, a partir de la lectura paral•lela de les dues neletai
sicilianes, que, des del punt de vista d'un home -un grec, donant a la
paraula l'ampli sentit que es deriva d'una situaci6 d'homogeneitat cultural
arreu de l'imperi- contemporani d'Aristides, el contingut dels dos discursos
o, mes ben dit, el caracter, la mentalitat, dels dos oradors que hi queda
reflectida, no son la mateixa cosa, ni de bon tros.
El primer orador representa la posici6 bel.licista mes enragee; per a ell, el
principal es l'hegemonia d'Atenes a tot preu, amb aquella ambici6 tipica que
sovint ha fet parlar de les pretensions imperialistes de la polls democratica per
excel.lencia: la comparaci6 amb allb que fa el rei persa n'es una prova ben
fefaent, entre d'altres de mes subtils," com per exemple, aquelles que he
qualificat mes amunt de patri6tico-demag6giques." ja pot ben set que el
primer orador represents la posici6 majoritaria de 1'assemblea d'Atenes, dels
atenesos en general, als primers temps de lcs hostilitats;" per aix6, es clar,
resulra hisMricanent cert que guanya l'opini6 d'aquest -d'aquells que pen-
saven com ell.
El segon orador, en canvi, representa una opci6 mes pacifists; per a ell
1'hegemonia imperialista d'Atenes no val el preu que, presumiblement, cal-
dra pagar amb guerres aqui i alla. Ara, aix6 si, aquest orador, per evitar
ecluivocs i malentesos, re bona cura de demostrar que tambe to Atenes i
l'Atica com a principals preocupacions, indiscutiblement: son el mes impor-
tant, per aix6 i nomes per aixo, mes val deixar c6rrer riscos innecessaris de
domini exterior i tenir cura d'all6 que hom ja te.
Aquest orador, cas que hagues existit, el 414 a.C., 1'haurien xiulat a 1'assem-
blea"' i, amb sort, nomes cis pagesos de ]'Arica, clue patiren durament per
culpa de l'ambicio hegembnica d'Atenes, l'haurien aplaudit o hi haurien
estat a favor. ` D'aixo, a mes, n'hi ha la prova: l'opci6 de la retirada, pel que

33. Tanmateix, I opinio 4'Aristides respecte dc I'hegemonia arenesa, analitzada en perspectiva historica,
queda ben palesa al seu discurs A Roma (XXVI K) 40-51; efr. tambe sobre el particular, P. VIDAL-
NnQnrr, aFlavius Arrien entre deux mondes», dins Arrien, Anabase d'Alexandre, Paris 1984, p. 238.

34. Cal tenir en compte, peril, clue per a Aristides hi ha una altra cara del parriotisme, una cara anti-
imperial, per dir-ho d'alguna manera, la de la preservacio de la polls sense ambicions exteriors: justa-
ment la que presenta el segon orador.

35. Cosa clue no ignorava, certament, Aristides; es a dir, les dues opcions no son, simplement, dues
argumentacionss contraries suposades a I'atzar; es interessant de norar que horn vuI mantenir, de totes
totes, la versemblana; el mare historic, doncs, no es nomes mare situational.

36. Si se'm permet, a mi tam be corn a Aristides, deixar veure cool enteric aquest capitol de la historia de
Grecia...

37. Com be palesen les comedies d'Aristofanes, cruament i ironica, especialment Elr Acarnesos i La Pau.
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ens consta, mai no tou presa en consideracio, ni tan sots esmentada, excepci6
feta del propi missatge de Nicias que la suggereix.
Pero, i no per casualitat com espero poder explicar, en l'opinio dels grecs del

segle ii d.C., cl favor per a una de les dues options s'havia invertit, almenys

aixo es el que em sembla haver de deduir a proposit de l'autor de les
Declamations sicilianes.
Si cs tractes nomes d'una inversio,paradoxal no valdria la pena parlar-ne mes,
n'hi hauria prou amb notar-la. Es, pert, una inversi6 significativa, util per

explicar quclcom del propi Eli Aristides i de la seva tasca descriptor.
Dcixo, tanmatcix, les conclusions per al lloc clue els correspon, aixt es, el
final, i, ates que I estudi i analisi de 1'altre conjunt de meletai anunciades em
conduira a la mateixa explicaci6, passo ara, abans de concloure, a 1'exposici6
d'altres arguments.

Per a Its Leuctrianes, Aristides compon el mateix mart clue suposa per a les
Sicilianes: I'assemblea d'Atenes, hoc on es discuteixen cis afers politics i
militars clue afecten cis atenesos. Es tracta, ara, de cinc oradors que prenen
successivament la paraula per defensar tres opinions enfrontades sobre el
paper d'Atenes despres dels esdeveniments de la batalla de Leuctra. El tema
generic es -com resulta facil d'imaginar- la gUesti6 de les alicances: amb cis
tebans, amb cis cspartans o la neutralitat, son els tres eixos de deliberacio,
enginyosos, oportuns i justos per parlar de la situaci6 referida."
El metode emprat aquesta vegada es complica en relaci6 al de les Sicilianes,
on simplement cren juxtaposades dues opinions. Ara, el repte assumit pel
sotista es mes agosarat i, sobretot, comporta la possibilitat d'un tractament
mes dilatat del mateix terra, es a dir, el rendiment funcional es mes alt per al
sofista car It permet una dramatitzaci6 mes completa -cinc personatges
diferents- i una demostraci6 mes amplia de competencies pel fet de poder
donar fins a cinc variants d'una mateixa situaci6."' L'estructura, doncs, s'ha
complicat i ha dcixat de set la classicament escolar contraposicio de dues
opinions; "' ara, les opinions no son o Puna o l'altra, sino o Puna o 1'altra o cap
de les dues, exemplificant cadascuna de les connotades positivament -es a
dir les aliances amb algu- amb dos personatges i amb dos discursos encaval-

38. A prop6sit de la justesa histbrica de la situaci6 i do les fonts d'Aristides per a aquestes obres, cfr. A.
Bot LANGIR, op. tit., pp. 287-289.

39. Malgrat la demostracio de I'ampli cuneixement de la historia de I'Atenes del segle iv, cal rcmarcar que
aquest desplegament pentapartit es cxagcrat car, de fet, Aristides flames proposa tres flancs de discussici,
els mateixos tres que la prbpia hist6ria t rneix. Es clar clue es merit d'Aristides plantejar aquest terra,
perb tambe es ccrt que no fa res rues que basar-se en la realitat histbrica i prou; cls tint personatges no
son tint arguments, sino que sun maneres d'inflar la quantitat d'opcions, d'una Banda, amb la dificulrat
suplemcntaria clue crear dos personatges per al mateix paper representa, i, d'una altra Banda, una forma
de to sobresortir I'opciu «predilectan pel fet de set unica enmig dels altres dos doblets.

40. Cfr. A. Boi l.ANoi s, op. cit., p. 282: (,La methode qui consiste a opposer les discours deux a deux pour

plaider successivemcnt Ic pour ct Ic contre est cminemment didactique et tout a fait conforme a la
tradition de I'cculc , i ate•geix: (Aristide, en executant deux fois cette prouesse et en couronnant cc
laborieux edifice par un discours consacre a une troisicme opinion, a voulu donner one demonstration

eclatante de sa virtuusitc or.toirco, darrera afirmacid, aquesta, que es objecte de discussio, despres, en el

text.
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cats entre ells i afegint, corn a corolari, un cinque personatge, un cinque
discurs, amb l'opini6 connotada negativament, oponent de les dues options i
dels quatre oradors anteriors.
Es atinat, com en el cas de les Sicilianes, per altra Banda, considerar el
conjunt d'aquestes cinc declamacions com una obra sencera -i no cadascuna
per separat-; en aquest sentit, la composiclo de les Leuctrianes resulta encara
mes original, mes valenta i, sobretot, serveix tambe, una vegada mes, per
donar testimoni del partit pres pel propi autor. De nou em veig obligada a
fer sobresortir aquest darter aspecte com el mes important, ni clue nomes
sigui per precisar -potser contradir seria un mot massy taxatiu donades les
circumstancies- l'analisi de Boulanger, un dels mes importants estudiosos
(]'Aristides, per a alld clue respecta at muntatge dels cinc discursos. En efecte,

des del punt de vista de la demostracio del virtuosisme oratori -unit valor
clue to en compte Boulanger-, donar dues veus diferents de cadascuna de les
aliances possibles es una proesa, corn tambe ho seria -i encara mes gran-
donar-ne tres o quatre de cada si 1'autor volia construir un edifici mes sump-
tuos i monumental; ara be, estic absolutament persuadida clue la composici6
d'un cinque discurs i la creacio d'un cinque personatge no tenen aquest
mateix objectiu, es a dir, no serveixen per coronar la demostracio del
virtuosisme oratori; no es un discurs mes, el cinque, sino clue trenca, de forma
decisiva, l'harmonia d'alld clue havia estat construct fins at moment. Un
trencament clue nomes pot tenir sentit si hom to en compte una d'aquestes
dues raons clue el justifiquin, o totes dues alhora: representa l'opci6 clue
histdricament fou presa, o be, representa l'opcio d'Aristides. Nks endavant, a
l'hora de concloure, ja indicare quina de les dues raons pesa mes i per que;
ara, pero, crec que cal, tambe, examinar els textos d'aprop.
El primer discurs -el primer orador-," defensa l'opci6 de l'alianca amb els
espartans i presenta com a argument cabdal la teoria que son els tebans i no
els lacedemonis els vertaders enemics dels atenesos. I aixd per una rao de pura

41. En aquest punt de les Leucirianes em sembla imprescindible indicar Clue, do taut en cant i no amb

facilitat, la forma perfecta i impecable de construir la ficcid, a la qual ja he al ludic diverses vegades, to

algunes fisures. Per it un lector modern, tal corn troba avui les Declamations teuetriane5, el prohlema de

situacio es inexistent: I'argunrentum que Ies precedeix explica, en sintesi , el moment historic relent i

l'opcio defensada a cada discurs, i dona, a mes, el nom de 1'autor. La redacc'id d'argumenta encapcalant

obres d'aquest tipus es frequent -i, sovint, d'agrair. En la majoria de casos, es dificil de saber si

I'argamentum fou redactat pel mateix autor o es un afegit d'un comentarista posterior. En el cas dels One

discursos clue ara m'ocupen no hi ha dubte, car his darreres paraules de 1'argumenium palesen, per part

del comentarista, el mateix astorament que el principi del primer discurs provost it un lector modern: ll

atd6t5 npaypanKil $ypa(po5, StanoprltiKOV to npooiptov, dnO ouaTdaewS iiiou npoawnou, 6t0 Kai BKataaKF UOy

atty. En efecte, la primera Leuctriana comenca amb un pro mi -abans clue 1'orador entri en la defensa
de la seva causa- on intenta , corn en un argumentum , justament parlar de totes les possibilitats corn a
psssibtet, cosa del tot inversemblant dins la ftccio creada: els altres quarre oradors, evidentment, parlen
de les options que no son la seva, pero per desmereixer-Ies, per desacredirar- Ies i augmentar aixi el valor
de la defensada; es del tot impensable clue, en el mare de la ficcid -I'assemblea atenesa -, s'aixequi un
orador que comenci client: ^<totes tres options son ben possibles i cl dubte es permes» per continuar, tot
seguit, defensant abrandadament 1'alian4a amb els espartans. En opinto meva, el proemi de la primera
Leuciriana es un intent no reeixit de plantejar Aristides, I'escriptor, abans de tornar-se un de cinc
oradors, el problema clue tracta; la qual cosa vindria a confirmar definitivamenr el caracter escrit,,
narratiu , d'aquest conjunt d'obres.
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i simple erica bel.lica: els espartans varen saber respectar l'enemic vencut a la

fi de la guerra del Pelopones mentre que els tebans, no prou satisfets amb la

victoria, tingueren la pretensio de fer desapareixer la pobra Atenes, ja prou

afeixugada per la derrota. Recorda, per aixo, la noble actitud de Lisandre,

general esparta, que no es doblega a la peticio dels tebans d'arrasar Atenes i

de sotmetre els atenesos a 1'esclavitud (cfr. 90-91).

Un segon argument d'importancia per convencer l'assemblea atenesa de la

conveniencia de l'alianca amb Esparta es assenyalar que una supremacia

tebana pot trencar 1'equilibri de forces repartit entre Atenes i Esparta, despres

de la pau d'Antalcides...
L'orador de la segona Leuctriana, que predica a favor de l'alianca amb

Tebes, troba totes les gracies als tebans i considera els lacedemonis els pitjors
enemies d'Atenes. Torna, ell tambe, a remuntar-se al passat, en perspectiva
paral•lela pero oposada a la del primer, per tal de trobar-hi exemples d'amis-

tat tebana i de mala fe i enveja d'Esparta. L'episodi mes clar que demostra

que els espartans no son de fiar es llur comportament en acabar les guerres
mediques (cfr. 135-136). A mes, en la situaci6 actual de prepotencia tebana
es en realitat un honor que demanin l'alianca amb Atenes car, de fet, no la

necessiten...
A la tercera Leuctriana, el parlamentari de torn repren 1'opinid del primer
orador, es a dir, 1'alianca amb Esparta. Com que es el tercer de prendre la
paraula, abans d'entrar en materia, fa un llarg preambul on al.ludeix als que
Phan precedit -cosa que no fa el segon ni, com es logic, el primer, tot i que
aquest, corn he dit, anuncia, d'alguna manera, que n'hi haura d'altres que el
seguiran-, palesant la seva inrencid de no cercar arguments en el passat sine
en la situacio present objectiva i en les seves consequencies (cfr. 164). Pero,
un cop feta l'explicacid d'intencions, aporta hen poques novetats respecte
dels arguments del primer orador -com rambe fara el quart respecte del
segon; altra cosa seria admetre, per part d'Aristides, alguna imperfeccio i
Ilacuna en algun dels oradors treats per ell. Aixi doncs, el que It toca al tercer
orador es repetir, emtaticament i amb altres paraules, el gruix d'arguments
del seu col•lega primer, es a dir, la idea del retorn a 1'antic repartiment de
forces entre Atenes i Esparta que, diu, ara per ara, estan molt igualades,
mentre que acceptar 1'hegemonia tebana seria col•locar-se, ambdues, en una
situacio d'inferioritat dificilment superable.
El quart discurs -cal notar, de passada, que cada vegada son mes curts:
mentre el primer i el segon ocupen 36 i 39 paragrafs respectivament, el tercer
i el quart queden reduits a la meitat, 17 i 16 paragrafs, la qual cosa, pero,
confirma el para.lelisme intencionat i ben construft''- es pronunciat per un
orador al qual li toca, per descomptat, defensar els interessos dels atenesos en
la causa tebana. Per a aquest, hi ha un fet decisiu que impedeix a jamais

+?. El cinque discurs, trencant la simetria, en to vint-i-un.
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l'amistat amb Lacedemdnia, ni en la guerra ni en la pau, a saber: la vergo-

nyosa pau d'Antalcidas (cfr. 188).

Fins aqui els quatre discursos a favor d'alguna ahanca -connotats positiva-

ment, doncs. Tots els arguments, siguin decididament partidaris del tebans o

dels lacedemonis i, alhora, contraris a la neutralitat -connotacio negativa-

han quedat exhaurits: segurament no resta res de la histdria remota o mes
recent (aixd es, del segle iv a.C.) de les tres ciutats que pugui ser adduit per
tal que Atenes abandoni 1'actual actitud no bel•ligerant.
Sigui per la rat) que sigui, Aristides torna, tot seguit, a canviar de «disfressa» i
fa pujar a la tribuna un defensor de la neutralitat, de 1'actitud no bel.ligerant,
que, en realitat, fou 1'adoptada i'any 371 a.C. pels politics atenesos. Els
arguments d'aquest orador, doncs, haurien de ser, en bona logica, els mes
autentics, aquells que expliquessin 1'episodi historic i, de pas, ajudessin a
entendre'l. Pero, malgrat aixd, ens trobem amb un nou discurs que entra de
pie en la dialectica ja plantejada pels altres: el caracter diferent que defenso
per a aquest darrer discurs no ve donat, ni de bon tros, pel seu to ni pels seus
arguments sine, simplement, per la seva mateixa existencia, aixi, al final, en
solitari. Des del punt de vista del plantejament, en canvi, ds deudor dels
altres i resta el parallel del seu conjunt.
L'orador es un mes i, com a darrer desprds de la llarga deliberacio, fa una
entrada, ben classica per altra banda, demanant, per a ell tambd, la maxima
atencio del public, es a dir, prega que, aimenys, se 1'escoltin fins que acabi
(cfr. 199). Tot seguit, expressa la seva desconfianca respccte dels que Phan
precedit en 1'6s de la paraula car, tot i haver estat habils oradors, de cap
manera han demostrat que cerquen l'interes d'Atenes, sino mes aviat cadascu
el seu, la qual cosa es, com a minim, vergonyosa (cfr. 200). Aleshores es
quan anuncia que no dira res de nou," que els altres ja 11 han fornit els
arguments necessararis per defensar, des d'un punt de visit oposat al dells,
la neutralitat.
En efecte, elabora un llistat d'arguments ja emprats i els va rebatint un per
un, tant si venen d'un bandol com si venen de 1'altre. Per exemple, que cal
oblidar el passat 1 perdonar els greuges soferts per culpa dels espartans i
aliar-se amb ells ara que estan en una situacio militar inferior: d'acord a
oblidar el passat, peril una cosa es perdonar i una altra es comprometre's
militarment; que els greuges rebuts de part de tebans i lacedemonis estan
equilibrats es cert: rah de mes per no intervenir, car Atenes, cas que volgues
obtenir un benefici moral de la venjanca, sense fer res, ja l'ha obtingut, vist
que els dos enemies es barallen entre ells; per una altra Banda, si els greuges
estan equilibrats tambd ho estan els favors: seria, per rant, una injusticia
comparativa ajudar cis uns i, automaticament, perjudicar cis altres; endemds
-i aquest sembla set l'argument definitiu- les aliances son sempre mala

43. Sembla un Iloc aomu d Aristides en Ics scves obres I'anunci que no innovara cn res, acre, aquest, que pot
ajudar a atribuir un tert caracter assagistic, de visit) conjunta, sense cap altra pretensio; Jr. en el mateix
sentit, Egipci (XXXVI K) 3.
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cosa, i la prova n'es ben a prop: espartans i tebans eren aliats no fa gaire i ara

son enemies arrauxats. No havent-hi cap necessitat imperiosa i essent les

aliances, per regla general, paper mullat, mes val fer-se el sord: mantcnir la

neutralitat, que ja prou feina tenen els atenesos amb cls seus propis afers (cfr.

219-220).

Amb aquest to, el cinque orador posa punt i final a la ben construida

discussi6 ficticia sobre les consegiiencies d'implicaci6 que la batalla de Leuc-

tra suposa per a Atenes.

Com en el cas de les Sicilianes haig de fer notar clue no tots els discursos de

les Leurtrianes entren en una mateixa dinamica. D'una banda, els quatre

primers defensen aferrissadament una alianea concreta i en donen arguments

d'interes general, tant patriotics com pretesament estrategics. Duna altra

banda, el darter discurs preten demostrar que la posicio mes patriotica es la

clue s'inhibeix d'afers complicats de politica exterior, sempre que li sigui

possible, com es el cas. El seu es, doncs, un patriotisme en estat put perque

nomes to en compte el de dins i no el de fora; per aixo no s'esta d'afirmar clue

quan hom, per tal d'afavorir la seva patria, ha de rec6rrer a aliances extcrnes,

aixo indica que hi ha interessos particulars d'alguna mcna, i no publics ni,

per tant, patriotics. Es aquesta una manera hen punyent d'atacar els seus

contrincants, de desqualificar-los adhuc: aquell que, podent i pretenent el be

d'Atenes, no defensa la neutralitat i la preservaci6 de mes enfrontaments es

que, simplement, to altres interessos que li ho impedeixen, interessos que

son, pero, ben particulars i no de la patria.

Em sembla obvi -i potser inutil d'insistir-hi- clue, essent aquestes les posi-

tions expressades en els tine discursos, el cinque orador fa un discurs de

natura molt diferent als altres quatre, tot i no ser Bens diferent ni de forma ni

de composici6. Com ja he indicat, la diferencia rau en la seva prbpia existen-

cia i en el missatge clue transmet, encara que el transmeti amb el mateix to i,

practicament, el mateix tipus de constructions clue els altres transmetcn el

seu. Es un missatge dc prudencia mes que no dc temeritat, d'equilibri fins i

tot en 1'express16 do sentiments tan abrandats com la venjanca o el castig als

enemies. Estar a favor de la neutralitat indica, clarament, ser mes lucid que

no estar-hi i, en aquest cas, Cant per als atenesos del segle iv -car aixo es el

clue van decidir de fer- com per al public d'Eli Aristides.

I doncs, es clar clue hi ha una aproximaci6 a fer entre la segona Siciliana i la

cinquena Leuctriana. Independentment de la decisio que fou presa en reali-

tat, Aristides prep partit per la no bel.ligerancia en el cas de la campanya de

Sicilia. De la mateixa manera, a les Leuctrianes, i potser encara mes significa-

tivament, la posicio no bel.ligerant, defensada nomes per un discurs pero de

forma contundent i destacada dels altres, sembla ser la de 1'autor. I no tant

per raons objectives de veritat histbrica -en tenim ben be 1'exemple: Aristi-

des no preten justificar allb que es va fer en realitat, sin6 donar el propi parer,

intervenir, ell, en la seva recreaci6 dramatica- sin() perque la seva linia de
pensament el conducix a considerar mes bona la soluci6 neutral, la qual, en
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aquest cas i casualment gaircbe, fou adaptada en el moment que recrea. Per

aixo son paral . leles les dues ultimes opinions de cadascun dels blocs de

meletai ; la preocupaci6 d'ambdos oradors es la mateixa , identica : no bel.lige-

rancia amb la finalitat principal i primera de preservar Atenes , d'impedir que

aquesta sigui sotmesa per cap altra ciutat grega , encara que aixo signifiqui

una perdua d'hegemonia exterior o que el seu protagonisme politic es vegi

minvat.

La lectura i l'analisi de les meletai d'Aristides em condueixen a expressar i
confirmar tres aspectes importants: la manera d'observar i d'entendre la
historia passada en epoca romana, aixo es, per part d'Aristides i, tambe, del

seu public; la influencia del moment present de la politica en aquest examen

de la historia anterior, i, finalment, la categoria d'Aristides corn a escriptor
que, tot i encabir-se en els motlles tradicionals, els ultrapassa pel fet d'inter-
venir-hi directament: els tomes no li interessen corn un put divertiment buit i
immutable sin6 que prenen dir-hi la seva, si no, ja no s'hi posaria, a escriure,
segurament, de la mateixa manera que els assagistes moderns, que no nomes
informen o recreen, sine que, sigui corn sigui, interpreter i manipulen 1'afer
que prenen entre mans: es en aquesta possibilitat clue troben interes en el te-
ma.

L'Atenes classica, al segle n d.C., significava el punt algid de 1'hel.lenitat, el
punt de referencia, el nucli del man cultural conegut; per a Aristides i per al

seu public, en definitiva, Atenes era la seu i la font de tot alko que els
interessava i conformava llur manera de set i de pensar; havien compres, a

mes, que l'Atenes classica ja havia assolit la cota de capdavantera cultural

justament per la seva capacitat d'exportar els sous principis.

Ara be, cal fer atenci6 en un aspecte concret: Atenes es examinada, en les

declamations d'Aristides, en el seu paper historic i politic, amb pretensi6

d'ubicaci6 en el temps. Des d'aquest punt de vista, i amb 1'afany de preser-

var la incontestabilitat de I'Atenes mare esmentada, Aristides, es obvi, falseja

la realitat, simplement perque la seva perspectiva es a partir de Pets acom-

plerts, d'una banda, i a partir d'una situacio present d'Aristides i del seu
public, de I'altra.
L'examen d'un capitol dc la historia a partir de fets acomplerts desemboca en
1'expressi6 subtil d'opinions mes sentimentals que no rigorosament critiques,
per molt que el coneixement dels fets historics, de la historia en general, i

l'erudici6, siguin impecables. Es clar que, entrant en el camp dels imponde-

rables on ens col.loca Aristides, aquf hi ha alguna cosa que falla: si Atenes

s'hagues preocupat nomes de la seva salut interna, s'hagues girat d'esquena a
la politica d'expans16 i d'aliances, mai no haguCs exportat res i, en conse-

g0encia, 1'aticisme -no nomes de Ilengua sing tambe d'actitud- d'Aristides

i de rants altres no seria res, simplement no existiria, corn tampoc no existiria

el mateix Aristides que es el meu objecte d'estudi... Com a minim, doncs, es

ben curiosa aquesta manera de portar judici sobre la historia passada que no



Eli Aristides: entre l'imperi atenes i la Pax Romana 127

es, ni de bon tros, patrimoni exclusiu d'Eli Aristides: l'epoca imperial repre-

sentada pel renaixament literati aticista i antiquari es caracteritza justament

per aquest enyor sentimental, no tant del que va ser sing del que hauria

pogut ser i clue, segons ells, es ara, uns quants segles despres; car Aristides

corn d'altres son, de fet -i s'ho creuen-, la demostrac16 d'aquella victoria

atenesa no precisament militar ni polftica.''

No es per casualitat que la no bel.ligerancia, l'actitud de rebuig de la guerra

es trobi al bell mig dels resultats que es deriven dell dos oradors amb qui

Aristides s'idenrifica al maxim, tant a les Sicilianes com a les Leuctrianes. I

no nomes Aristides, ben segur. Ja he fet notar, a proposit de les Sicilianes, on

hi ha un intent de contradicci6 historica absent a les Leuctrianes, que aquella

assemblea atenesa del 424 a.C. havia pres una opc16 que l'assemblea del

segle II d.C. -el public d'Aristides- mai no hauria pres; 1'opc16, deia, s'hau-

r1a, doncs, invertit, car davant d'una alternativa de no-guerra, els del segle 11

mai no haurien votat a favor de les armes. No aixi a les Leuctrianes, on no hi

ha inversi6 de decisions preses i predilectes, justament perque la real, la

historica, ja es una decisi6 de pau.
I no casualment, perque es de Iota evidencia que el moment present es

projecta en l'observac16 de la histbria passada. En efecte, cal no oblidar en cap

moment que tot l'imperi gaudia, en aquell temps, d'una tranquil.litat i d'un

benestar no experimentat mai abans, a partir de finals de segle V a.C. L'admi-

nistraci6 romana havia aconseguit, des del principi del seu contacte amb els

territoris hel.lenitzats, una relac16 pacifica i de respecte, malgrat la invasi6,

portant la implantaci6 de la pau i del benestar molt mes puny adhuc que no

ho havien fet les monarquies hel•lenistiques que, des de la mort d'Alexandre

fins, justament, a la invasi6 romana paulatina, havien sotmes 1'antic imperi

d'Alexandre a una inestabilitat polftica considerable que donava la sensaci6

d'estar en peu de guera continuament." Els romans, paradoxalment, devien

representar la salvacio que posava punt 1 final al malestar social hel.lenistic i,

a mes d'implantar la pau, 1'asseguraven. Es cert, les conquestes imperials

varen scguir, a occident sobretot, i les guerres amb estrangers tambe, pero

44. Aquesta es una manera d'explicar els conceptes tan sovint emprats per definir la cultura d'epoca

imperial: classicisme, aticisme, antiquarisme, mimesi retbrica, etc. No es aquest el hot indicat per entrar

en una Varga exposicid dels mateixos, perb es cert que, ni que sigui al servei (]'unit comprensid de

I'actitud d'Aristides, cal, per torca, referir-s'hi. Tambe es hen cert que tots aquests conceptes estan -han

d'estar- a la base d'un intent de definicid d'actituds literaries i de literatura en general de I'epoca. Per

aixu, crec d'un interes especial i innovador els articles del volum do la Fondation Hardt, Le classicisme a

Rome alrx lers. siecles avant el apresJ.C. cit., especialment: T. GEL/Is, <Klassizisrnus, Attizismus and

Asianisrnuso, pp. 1-41; H. FLASHAR, oDie Klassizistische Theorie der Mimesis,>, pp. 79-97; F. LASSfR-

ao., <,Prose grecque classicisanteo, pp. 135-163, per a una actualitzacid del problerna.

45. A propbsit del tractament de la histbria i, especialment, de la no importancia de la realitat dels

esdeveniments, es it dir, doncs, de Is histbria com a pretext de l'acte de parlar, cfr. l'interessantissim i

recent estudi d'A. To00I:s!LLAS, oL'instance temporelle clans l'argumentation de la premiere et de la

secunde sophistique: la notion de kairos», dins B. CA.ISIN, Le plaisir de parler, Paris 1986, pp. 3 1-61 i,

en concret sobre Aristides, p. 46 ss.

46. Cfr. sobre el particular 1'estudi d'E.S. GRUI:N, The Hellenistic World and the Coating of Rome, 2 vols.,
Berkeley-Los Angeles 1984.
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d'aixb se n'ocupava el potent i professional exercit imperial i la guerra estava
sempre lluny.

Tot plegat, del segle i al segle iv, Roma assegura una estabilitat politica
ferma entre cis ciutadans i les classes altes i mitges dels territoris ocupats;
hom parlava atinadament de pax romana i, per acluest concepte, l'adminis-
trac16 no nomes fou acceptada, sing lloada fins a l'infinit.'- La pax ronrana
designava un estat de coses que, d'una Banda, garantia un principi d'autori-
tat forma i, en consegi encia, per una altra Banda, un tipus de vida molt mes
confortable. En aquest sentit, cal reconeixer que cis arguments emprats tant
pel segon orador de les Sicilianes com pel cinque de les Leuctrianes no son cis
propis dels segles V i Iv a.C., sino mes aviat cis del segle 11 d.C., cis del temps
real dels discursos, del temps d'Aristides, amb rot el que significa. Els argu-
ments son de 1'epoca imperial i no de la de la polls -no el plantejament, es
clar: la retirada de les tropes de Sicilia, en ella mateixa, no es un argument
que Aristides inventi, era una alternativa de Nicias a la seva carta; la neutrali-
tat en el cas de les aliances despres de Leuctra no es tampoc un argument
d'Aristides, es un fet historic real. Pero, al cap i a la fi, despres d'aplaudir el
concixement de la histbria i la tria de tomes per a les seves nreletai, allb que
compta, en 1'analisi de l'obra d'Aristides, son cis arguments que fan servir els
seus oradors per defensar cada opcio, en especial cis dos que impliquen el
pensament del propi autor; i els arguments d'aquests s6n el resultat del tipus
de raonament d'un home que ha viscut i viu els avantatges de la pax ronrana:
el desencis que duu 1'experiencia de la histbria contemplada a distancia, el
refredament dels entusiasmes dominadors d'Atenes, el seny que fa reconside-
rar decisions preses amb una terra frivolitat o que fa no participar en les
escaramusses dels veins, el tocar de peus a terra i obrir els ulls a la realitat,
abandonant somnis impossibles o massa perillosos o denunciant, subtilment,
la corrupc16 que representa for veure clue els interessos d' un mateix son
tambe cis de la patria, el conservadorisme que suposa guardar la casa i deixar
estar el vei, el fet d'empassar-se I'orgull i sobreposar-se a la vergonya d'una
rctirada que sempre es millor que sobreposar-sc a una desfeta, o el no
deixar-se adular per aquells que, 1nteressadamen t, demanen recolzament i
alianca; en una paraula: cap risc per aconseguir una grandesa incerta no val la
pena, mes val que mani i administri un altre i estalviar-se problemes. Una
actitud que fou la de la majoria dels grecs davant la invasi6 i domini romans i
que no cal, doncs, que ens estranyi.'8

47. Lloanca que, en el mdn grec, arrenca lit dabans de I'imperi amb la Histnria de Polibi; el discurs A Roma
(XXVI K) del propi Aristides n'es on pcrfecte exemple d'epoca imperial, entre d'altres. A propbsit d'A
Roma, cal notar que el plantejament do la lloan4a a la ciurar de Roma Is fet pel sou autor sobre la base de
la seva capacitat imperialista -en un bonissim sentit do I'expressid- (Jr. 8- 13), en comparacio justa-
ment amb alguns clefs altres imperis de Ia histbria: el persa (15-23) o el d'Alexandre (24-27), sobre els
quals, com es obvi, Roma re una gran superioritat (vegeu la traduccid del (1iscurs, per P. Gosn;z, en
aquest mateix volum).

48. Cfr. en aquest sentit , P. Dtsmi.Ki, op. tit., cap. VII, especialment p. 376 ss., i C.P. JO.NLS, The Roman
World of Dio Chrysostom, Cambridge (Mass.) 1978, i Plutarch and Rome, Oxford 1971, passim, sobre la
relacid dels intellectuals del segle I amb Roma, aixi com G.S. GKoArv, op. cit., passim.
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Aristides escriptor, ara. Es evident que el tema historic es un pretext per a
1'eloquencia -al cap i a la fi, la melete es, al seu origen, un exercici sofistic,
una filigrana retbrica-, pert les Leuctrianes i les Sicilianes son un exemple
clue Aristides no es limita a realitzar una activitat purament retorica: hi ha un
pla de treball d'un abast molt mes ampli, pla de treball que pressuposa un
ordenament descriptor a la seva feina, com el d'un assagista, salvant algunes
distancies, es clar. "' Aquestes obres d'Aristides no son assajos d'histbria; de
fet, formalment, son discursos pronunciats a 1'assemblea, per molt que el
muntatge sigui fictici. Manca, doncs, encara, 1'element narratiu -incompati-
ble amb l'eloquencia d'aparat - i, sobretot, manca la formulaci6 d'una tesi
o d'una opini6, es a dir, l'expressio clara dels punts de vista i dels sentiments
de 1'autor. Ara be, en aquests discursos volgudament mimetics dels de
Dembstenes i IsOcrates," hom topa amb la ma i el pensament d'un escriptor
-que, com es obvi, no es cap dels set oradors de les Declamacions, sino tots
set- expressant-se i ordenant una opini6 subjectiva i particular -una forma,
aquesta, molt immediata, d'expressar-se un mateix, en definitiva.s'
Aristides es, realment, un sofista atipic: el seu egocentrisme es mostra en la

majoria de les seves obres; la preocupaci6 per excel.lir en la seva feina el

turmenta fins al punt de necessitar, sovint, el recolzament i el consell divins;"

a mes, a diferencia de la majoria dels seus col.legues, tint molt la sensacio clue

l'excel•lencia la volia, nomes, en la consideraci6 de 1'aspecte basic de la seva

ocupac16, es a dir, en la perfecc16 literaria i no en els accessoris que aquesta

-juntament amb 1'espectacularitat- podia proporcionar: honors, carrecs po-

litics, etc. Car, en efecte, els sofistes de 1'epoca imperial son personatges la

importancia dels quals oscil.la entre la presencia i gest16 en l'administracio

49. 0 coin on novel list,, segons es dcsprcn de la tesi de B. CA'sSIN, aDu faux ou du mensonge a la fiction
(de Pseudat a Phisma)>,, dins Le plartir de parlercit., pp. 3-29, que defineix coin a <<ficcid novel lesca> la
metete, cfr. p. 25; o be, P. VIDAL-NAQuCT, op. cit., especialment I'apartat que defineix la mena d'escrit
que es el d'Arria, IV: <<Entre les mots et les choses», pp. 343-355.

50. Tanmatcix, en algunes altres obres de I'epoca, hom pot apreciar ja, timidament, la presencia d'aquest
element narratiu, expressant la situacio a partir do la qual arrenca una obra de caire rues epithetic o,
simplement, de base redxica. Si cis argumenta dels quals he parlat tries amunt (cfr. n. 41) son redactats
pcl propi autor, la via es oherta; a partir d'aqui, hom troba en moltes obres de l'epoca romana
encapt,alaments narrativo-situacionals equivalents als argumenia; en clonare dos exemples: Did de Prusa
a la seva obra Sobre elr tres Filoctetes (Or. 52) necessita explicar, primer, que la idea de pensar en les tres
tragedies It ve en un moment i on hoc determinats, que sun, evidentment, presentats coin la causa o
pretext de la redaccio posterior; aixi mateix Fildstrat a les seves Imagines, abans de cornencar una
descripcio de quadres -de realisme hen dubtds-, necessita explicar que ho fa a casa (Fun seu amic a
Napols, que to les galeries plenes de quadres i que to un fill, en eclat d'aprendre, destinatari de I'obra:
Lambe en aquest cas, causa i pretext per a aquest escrit de Filostrat; per a on rues ample desenvolupa-
ment sobre les dues obres, cfr. F. Mesnxi, op. cit., pp. 28-45 i 522-535.

51. Sobre la continuitat de la segona sofistica respecte de la primera, i la innovacio de base, de contingut i
d'abast, dr. l'interessantissim i exacte capitol de B. CA'sIN, <,Du faux ou du mensonge Ala fiction,, cit.

52. Cal aclarir, perb, clue no es segur que Aristides cs plantegi en cap moment la seva obra retorica corn a
vehicle pretextat d'expressar alld clue pens,; no ho fa, clarament, tampoc a una obra mes declaradament
autobiografica corn son els Discursos Sagrals (47-52 K); el seu plantejament devia set molt mes simple:
compondre unes me//iai amb rota la cura clue caracteritza el seu estil i la seva feina; justament perque
compon amb cur, i rigor, i literdriament, on cop endinsat en la problematica hisdxica triada, no pot
evitar de comprometre-s'hi i ho la subtilment, sense innovar res d'allir que convencionalrnent eren els
especiacles do la paraula en temps de la segona sofistica. Alio clue indico, clones, referent a ('Aristides
escriptor es tries d'actitud que no de fet.

5 3. Tots cis Discursos Sqgrats en sdn una prova evident, Jr., de nou, F. Mesrer, op. tit., pp. 305-338.
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-sigui en el carrec clue sigui, o be, simplement, com a financadors privats
d'organitzacions publiques - i la tasca literaria,s' escindida al seu torn entre la
declamatoria d'espectacle i la mes directament dirigida a la via privada i
silenciosa de la lectura.
Per a Aristides, clue rebutja sempre carrecs i honors , la rah fonamenta! d'es-
criure era fer-ho be i ser el millor; els premis clue el favor del public acostu-
mava a implicar no It interessaven, volia simplement el reconeixement com a
home de Herres i professional del discurs i de 1'escriptura .s' El seu caracter
excepcional i, en certa mesura , marginal i incompres , rau en aquesta actitud.
Aixo d ' una banda ; pero d ' una altra, es dificil no reconeixer a aquest home
una certa qualitat i ambici(i literaria, ni clue nomes sigui perque era Punic

entre els seus contemporanis clue entenia aixi la seva tasca i la tasca del sofista
en general.

La meva analisi de les meletai d'Arfstides , essent la relete, en teoria , la forma
menys creativa, mes mimetica i mes tradicional del sofista d'epoca imperial,
ha intentat de palesar la personalitat literaria d ' Aristides, justament pel con-
trast clue suposa poder crear quelcom i comunicar algun sentiment o pensa-
ment personals emprant una via tan aparentment morta per a qualsevol

realitzacio clue s'allunyi de l'estricta norma.s` Em sembla clue, en el cas
d'Aristides, ni 1'esquema limitat de la melete no li impedeix de ser ell mateix,
l'home creador d'una obra: els auditors, els lectors, ens veiem forcats -tot i

clue no calla , no hauria calgut - a pensar en l'home Eli Aristides i a saber que
pensa sobre els ternes triats, per molt que, en la ficcio creada, ell mateix es
troba ben Iluny de la controversia ; el seu jo , en realitat absent de la forma
mare, aconsegueix filtrar-se i, en certa mesura , dominar.

54. Cfr ., sobre el dates dels sofistes a I'epoca romana, G.W. BoweHso«, Greek Sophiutr in the Roman

Empire, Oxford 1969, E . L. Bonn , aThe importance of sophists o dins J . j. WIN KLIH-G. W U.LIAMS, Later

Greek Literature, Cambridge (Mass.) 1982, pp. 29-59, 1 B. CASSN, op. cit., p. 26 s.

55. Es forSa impensable , en el cas d'Aristides , una protesta i reclamacid similar a aquella clue Favor( presenra

als corinris perque ban enderrocat ur- cstarua seva ( cfr. Corintrac 25-27), rot i clue Aristides tampoc no

es priva de fer declaracions ben immodestes , pero sempre per la feina mateixa i no pels honors que se'n

podien derivar . Tambe cal tenir en compte la seva tasca dc teoric, d ' on hom pot desprendre la seriositat

amb la qual s'hi Iliurava: cfr . el seu Sobre la retoriea ( Or. XLV D).

56. Les meletai d'Aristides son mes que simples recreacions ; no aixi, en opini6 meva , malgrat llur humor i

brillantor , les esmentades de Llucia; Llucia parodia i satiritza amb intel ligencia, pero a traves de

recreacions ; Aristides, mes avorrit , sense dubte, crea , tanmateix , pel fet d'intervenir despres d'analitzar i

d'obrir-se a la deliberacio de possibilitats reals.


