
Usos de 1'escriptura a 1'Atenes d'Aristofanes

Alicia Ferran

1. Introducci(i

La invencio de l'alfahet pels grecs i la seva expansio va ser un dels factors

primordials que impulsA el desenvolupament del que podriem anomenar

^gpensament racional", o ^q-)ensament logico-cientifio", es a dir, la mena de

pensament que va revolucionar el mon grec i que ha determinat la manera

de ser de tota la cultura occidental posterior, la nostra cultura'. Per aixo, un

estudi sobre la naturalesa de l'escriptura alfahetica, sobre la seva evolucio

historica, o sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb ella, tindra l'interes

afegit d'apropar-nos una mica mes al coneixement de nosaltres mateixos2. I

aixo especialment si investiguem la concepcio que tenien els grecs del seu

invent i Ns que en feien, ja que es en els origens on hi ha encara, respecte a

una practica nova, la distancia suficient que permet veure-hi aspectes que

despres, en perdre aquest caracter novedos, es tornen invisibles.

1. Pel que fa a la influencia de is invencio de l'alfabet en el desenvolupament del pensa-

ment racional, hi ha una clara oposicio entre aquells estudiosos que pensen que

I'escriptura alfahetica va determinar els profunds canvis de la cultura intellectual grega

-especialment E.A. HAVELOCK, Cultures or-ale e c ir'iltci della scrittura. Da Oniero a Pla-

tone, Roma 1983 (titol original: Preface to Plato, Cambridge, Mass. 1963) i J. GooDY, La

doniesticaciciu del peusamiento salt'aje, Madrid 1985 (titol original: 7be Domestication of

the S(ragc .tlind, Cambridge 1977)- i els qui ho neguen -com R. THOMAS Oral Tradi-

tion and Written Record in Classical Athens, Cambridge 1992, i B. STREET, Literacy in

77heort' and Practice, Cambridge 1984. Aquests ultims opinen que els usos i efectes de

1'escriptura estan influits pels costums i creences de la societat en que es desenvolupa:

1'adopci6 de 1'escriptura esta en part afectada per una -ideologia'' previa; acusen els an-

teriors de .,determinisme tecnologia (STRia;T, p. 51)

2. C. SIN], Filosofia e scrittura, Bari 1994 fa una interessant reflexio sobre els condiciona-

ments que ha exercit I'escriptura alfahetica des de l'antiguitat en la filosofia i, per tant,

en el pensament occidental en general. Els seas plantejaments parteixen de la critica

que fa Plato a 1'escriptura en is Setena Carta.
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Aristofanes es un dels autors grecs mes interessants com a font documental
per a l'estudi de l'us de 1'alfabet entre els grecs. D'una banda, les sever
obres son una bona mostra de la Vida quotidiana a l'Atenes del segle V i,
per tant, hi apareixen reflectits els contactes que mantenien els ciutadans
amb l'escriptura, els ambits en que es produ'ien aquests contactes i els seus
trets caracteristics. D'altra Banda, Aristofanes va viure en una epoca espe-
cialment suggerent per a aquells que s'interessen per aquest tema, ja que
representa la cruilla de dos coons que necessariament entren en conflicte:
el de 1'oralitat, que poc a poc va quedant obsolet, pero que encara perviu
vigorosament en molts aspectes de la vida ciutadana; i el de 1'escriptura,
que, tot i ser nou, ja comporta nombrosos i profunds canvis en la manera
de viure i de pensar dels atenesos.
Dels gairebe quaranta passatges que he trobat en les comedies
d'Aristofanes que fan referencia explicita a 1'escriptura alfabetica, n'he triat
dotze per comentar en aquesta xerrada. No ha estat gens facil fer la tria, ja
que he hagut de renunciar a comentar-ne alguns de molt interessants per
raons de temps'. Per tal d'endrecar-los, he seguit una classificacio que fa
Giorgio Cardona dels dominis de 1'escriptura a la seva obra Antropologia
de l'escriptura; aclarire que domini es un conjunt de situacions socials tipi-
ficades i regulades per normes de conducta. Segons aquest autor els domi-
nis fonamentals de 1'escriptura son quatre: primer, el magico-sacre, segon,
el de les transaccions economiques, tercer, el del poder politic i les lleis, i
quart, el de la instruccio formal i la produccio literaria". Tots aquests domi-
nis estan representats, en major o menor mesura, en les obres
d'Aristofanes, pero el de les transaccions economiques practicament el
passare per alt, fent-hi nomes una brew referencia. En canvi, m'hauria
agradat d'entretenir-me una mica mes en el de l'educacio i la literatura, ja
que crec que la burla que fa Aristofanes de personatges com Euripides o
Socrates es pot interpretar en gran mesura com a critica contra aquest do-
mini de l'escriptura5.

3. Per exemple Ach. 530-4; Nub. 18-20; Vesp. 956-61; Av. 974-90, 1023-5, 1035-57, 1280-9.
4. G. CARDONA, Antropologia de la escritura, Barcelona 1994, p. 95 (titol original: Antopo-

logia della scrittura, Tori 1981). Aquesta distinci6 es molt semblant a la que fa Aristotil
en la Politica (Pol. VIII 3, 1338a15-17, vid. W.V. HARRIS, Lettura e istruzione nel mondo
antico, Bari 1991, p. 31 (titol original: Ancient Literacy, Cambridge, Mass. 1989), on di-
videix les funcions Otils de les "iletres" en quatre categories: l'acumulaci6 de diners,
1'economia domestica, la instrucci6 (saOrlats) i 1'activitat crvica. Les dues primeres es
correspondrien amb el domini de les transaccions economiques de Cardona, i mancaria
el domini magico-sacre.

5. Es clar que es tracta d'una critica inconscient per part d'Aristofanes; nomes nosaltres,
des de la perspectiva del nostre temps, podem interpretar-ho aixi.
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DOMINI MAGICO-SACRE

El domini magico-sacre de 1'escriptura alfahetica es aquell del qual tenim
testimonis mes antics. Pel que fa a l'amhit sagrat , un dels aspectes mes in-

teressants es el de 1 ' escriptura dels oracles; hi ha algunes referencies a
aquest us de 1'escriptura en Els cavaliers i Els ocells d'Arist6fanes , per6 no
les comentare '. Em centrare mes aviat en el caracter magic que encara te-

nia l'escriptura alfahetica per als atenesos del segle V, comencant per un

pa-ell de passatges que testimonien la presencia de graffiti pels carrers de
les ciutats; hem de tenir en compte que els graffiti constitueixen una de les

primeres formes d'escriptura alfahetica que coneixern , i que els mes antics

consistien especialment en noms propis, per reclamar un objecte com a

propictat d ' algu o per insultar alga altre-.

Passatges 1 i 2: Ach. 141-4 i Vesp. 97-9

1- TFOR: Durant tot aquest temps he estat hevent amh Sitalces. I cer-

tament es molt pro-atenes, i un admirador vostre tan autentic que
fins i tot va escriure a les parets: ^^Que bons que estan els atenesos!".

2- 1, per Zeus, si veu escrit en una porta ""Que ho que esta Dem, fill
de Pirilampes!,,, va i escriu al costat ^,Que ho que esta Quern!".

E1 primer passatge pertany a Els acarnesos; el segon, a Les vespes, i fa re-

ferencia a la passi6 que sentia Filocle6 pels judicis: cal dir que Quem,

xij roc, es el nom de 1'orifici de I'urna on es dipositaven els vots que con-

demnarien o absoldrien el reu. Tots dos passatges usen la mateixa expres-

si6: xaXoi 'AOgvaLot, xa?, K1j ioS, expressi6 que s'escrivia habitualment

en els ohjectes que es regalaven a aquells a qui es volia comunicar un

sentiment amor6s.

Els gra/fiti van ohrir els primers contactes d'una pohlaci6 poc hahituada a
Ilegir amh 1'escriptura. En el segle V molts ciutadans atenesos clue vivien a
prop de la ciutat -corn es el cas del protagonista de Els acarnesos, Di-
ce6polis- devien llegir i escriure d'una manera hastant elemental: aquests
ciutadans nomes contactaven amh 1'escriptura a traves de les inscripcions
puhliyues o privades i dels graffiti casuals. Els pocs Ilibres clue circulaven
per la ciutat eren nomes accessihles a aquells que havien rebut una educa-
cio elevada.

997-1001; Atr. 9-'r-9O.
P. CAen.EUGE, Sparta wul Lcrcouia: a Regional History. 1.300 - 362 B.C., Londres - Boston

1979; R. THOMAS, op. cii. (n. 1), p. 32. Sobre els primers usos de l'alfabet, es interessant K.

Rolm, Literacy € I'aideia iu Aucie i Greece, Nova York - Oxford 1991, pp. 44 ss.

8. (:f. R. I'i iOMAS, op. cii. (n. 1), p. 31.
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La primera escriptura alfabetica que coneixem a Grecia es la de dedica-

tories i d'inscripcions funeraries. Aixi doncs, molt aviat va servir per com-

memorar els morts: per fer ressonar el seu nom, per produir xXeos -re-

nom, fama, gloria. L'escriptura va ser posada at servei del nom propi: obria

als mortals una manera d'assolir 1'eternitat'.

En els passatges d'AristOfanes, sense anar tan lluny, els graffiti esmentats

no deixen de propugnar el xXeog dels atenesos, de Dem i de Quem, enca-

ra que ho facin de manera hurlesca, com correspon a la comedia. En

efecte, aquests graffiti, a mes de cornunicar un sentiment mes o menys

sincer, donen certa fama als seus destinataris, ja que el seu nom ressona en

el teatre de les Lenees d'Atenes, quan es va representar l'obra, i encara ara

torna a ressonar aqui, en aquesta sala, milers d'anys despres'°.

I, ja que els graffiti d'aquests passatges son declarations d'amor", conve

fer alguna referencia at simbolisme erotic que per a un grec tenia

1'escriptura. El lector pateix la inscripcio'`. En els passatges d'Aristofanes es

veu reflectida la violencia que exerceix 1'escriptor-erasta sobre

l'eromenos'j: en fa un elogi, pero ple d'al-lusions sexuals. Sitalces es un

autentic pro-atenes, si, pero en el seu graffito esta mes aviat fens proposi-

cions deshonestes als atenesos. En el cas de Quern 1'efecte comic es encara

mes exagerat, ja que el destinatari del rnissatge amoros es l'orifici d'una ur-

na, amb totes les connotations obscenes que aixo pugui tenir.

A mes, el lector d'aquestes inscripcions no era tan sols 1'estimat, ja que es-

taven exposades a la vista de tothom. Aquesta circumstancia reforta la

violencia de 1'erasta: fa public el seu amor i el torna per tant obsce, es a

dir, fa sortir a la Hum publica a116 que pertany at mes estricte ambit del pri-

vat''.

9. Cf. J. SVENBRO, Phrasikleia. Anthropologic de In lecture en Grece ancienne, Paris 1988, p.

14.
10. La fama d'aquests personatges ens ha arribat precisament perque apareixen esmentats

en les comedies d'Aristofanes; la fama que poden atorgar els graffiti es gairche sempre

efimera, com efimers son els materials on s'escriu el missatge. Corr observa G.

CARDONA, op. cit. (n. 4), pp. 50-52, sempre s'ha sobrevalorat l'aspecte solemne de

1'escriptura i s'han minimitzat les seves aplicacions corrents pel simple fet d'haver-se

conservat molts mes documents escrits en materials durables que, es clar, gairebe sem-

pre son de caracter public. No obstant, el gest d'escriure tin nom, tin elogi, ja implica el

desig de fixacio, de duracio, malgrat que aquesta sigui minima: to quelcom de practica

magica. Aqui 1'escriptura permet actuar a distancia sobre la realitat, aconseguint, per

exemple, una resposta a la declaracio d'arnor. L'escriptura magica solia fer-se sobre

materials deliberadament caducs.

11. W.V. HARRIS, op. cit. (n. 4), p. 89 explica que els graffiti de caire politic eren practica-

ment desconeguts a la Grecia dels segles V-IV.

12. Es J. Svenbro qui desenvolupa aquest terra en 1'61tim capitol de la seva obra Phrasi-

kleia.
13. Teor atribueix a Sitalces precisament l'adjectiu epaoti1S.

14. R. SANCHez FERLOSIO, Vendrun rnds anos malos y nos ha-can nags ciegos, Barcelona 1993,

pp. 53-54 fa una interessant reflexio sobre l'obscenitat del privat clue irromp en l'espai

del public: 'Me escandalizo cada vez que oigo hablar de respeto a la intimidad y de de-
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Que 1'escriptura alfabetica conservava encara en el segle V el seu originari
valor magico-simholic es facil de provar, ja que en molts casos el text escrit

no s'entenia coin a representaci6 o signe cl'all6 que expressava, sing corn

la seva propia encarnaci6. Els exemples mes clars els trohem a les esteles

que mostraven al public el text d'una llei o decret, i en les tauletes que

feien constar els terminis dels deutes no pagats. Algunes cites dels oradors

mostren que les esteles molt sovint estan tan intimament associades a allo

que commemoren, que elles mateixes s6n realment el tractat, la pau o la
ignominia'; era costurn, a mes, destruir les inscripcions d'aquells decrets o
tractats obsolets: la seva destrucci6 elirnina la llei que 1'escriptura recorda".

La inscripcio manta una relaci6 simpatica amh alto a que remet.
I el mateix podem dir del sistema de control del pagarnent d'un prestec o

lloguer, que es duia a terme de manera inversa a factual: es a dir, cada pa-

gament suposava la destrucci6 del registre escrit corresponent, i no

1'adquisici6 d'un rebut. El senyal de pagament es que no hi ha registre de

deutes''.

Passatge 3: Nub . 764-74

3- ESTREPSIADE.S: He trobat una forma molt intelligent de suprimir la

sentencia, de manera que to mateix estaras d'acord amh mi.

SOCRATES: Quina?

E.: Has vist alguna vegada a les drogueries aquella pedra tan Konica i

transparent, amb la qual s'encen el foc?
S.: Vols dir el vidre?
E.: Exactament. Digues, que passaria si jo l'agafes i, quan el secretari

estiguds escrivint la sentencia, situant-me puny, aixi, mirant el sol,
fonguds les Iletres de la meva sentencia?
S.: Intelligent, si, per les Carites.

F.: Ai! Que content estic d'haver anul-lat una sentencia de cinc ta-

lents!

El passatge 3 es una mostra ben clara del que acabein de dir: recull una

part del dialog que mantenen Estrepsiades" i Socrates, el mestre que li ha

recho a Ia vida privada. (...) Basta pasar por on quiosco de periodicos Para advertir el
impudor y la osaclia con que Ia vida privada ha tornado por asalto los medios de co-
nnmicacion e invadido y ocupado con sus ohscenas huestes el interes del publico. (...)
La lente de una mentalidad privatizada ha invertido Ia imagen misma del fen6rneno,
pees Ia verdad social es que la vida puhlica es el agredido, y la vida privada, el agre-
sor. L ' ohscenitat dels graffiti d'Aristofanes no rau taut en el seu contingut corn en el fet
de ser una manifestacio de la privacitat que envaeix la vida puhlica.

15. R. THOMAS, op . cit. (n. 1), p. 49.
16. Ibid. p. 52.
1 Ibid. p. Si.

18. 1IARitts, op. cit . ( n. -t), p. 78 estudia el nivell d'alfahetitzacio dels agricultors en els segles
V-IV precisament a partir de 1'exemple d'Estrepsiacles.
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d'ensenyar 1'argument injust per tal que es pugui alliherar dels deutes. Les

dues solucions que se li acuden a Estrepsiades son de tipus magic : primer

proposa emhruixar la lluna per modificar el calendari i evitar aixi que arrihi

el dia del pagament . L'altra proposta es la que reprodueix el passatge: fer

desapareixer la sentencia (de l'acusacio que els seus creditors faran contra

ell) mitjancant la destruccio del text.

Aquest passatge il-lustra clarament aquest valor simbolic, en el sentit

d'objecte magic , que tenia 1'escriptura alfabetica en els seus origens, i que

d'alguna manera encara to ". El text actua corn a una mena de talisma. No

reprodueix simplement els termes d'un tractat o una sentencia: ell mateix

ho es20. El poder d ' abstraccio de 1'escriptura alfabetica no esta encara del

tot deslligat de la seva materialitat , de la materialitat del text escrit. En

aquest sentit , un text no es intercanviable per un altre que digui el rnateix,

sing que to valor en si mateix corn a objecte unic i concret . Molts segles

despres , amb la invencio de la impremta i la reproduccio massiva dels

textos, aquest valor magic de la lletra escrita tendira a desapareixer , i enca-

ra mes ara amh els ordinadors , que desdibuixen el concepte fins fa poc vi-

gent de (document original,, . No obstant aixo, encara avui dia , en determi-

nats ambits el paper escrit continua tenint una naturalesa simholica, espe-

cialment entre persones amb poc contacte amb 1'escriptura21.

DOMINI DEL PODER POLITIC I DE LES LLEIS

Deixare de Banda el dornini de les transaccions comercials, malgrat que es

tambe un dels ambits mes antics de 1'escriptura, perque considero que

queda prou comentat atnh el que acabo de dir sobre la peculiar manera de

controlar el pagament de deutes i lloguers en 1'Atenes classica. A mes,

aquest dornini es el mes precariament representat en les comedies

d'Arist6fanesL2.
Passare, doncs, a parlar del domini del poder politic i de les lleis. He triat

tres passatges que podriem dividir en dos grups, ja que els dos primers fan

referencia a l'escriptura de la llei i dels decrets, i 1'altre il-lustra alguns as-

19. La professora Montserrat Camps ha expressat algunes objeccions a aquesta interpretacio

del passatge 3 corn a reflex d'un pensament magic-simbolic, objeccions que, si mes no,

voldria fer constar. Ella enten l'acudit d'Estrepsiades mes aviat corn a mostra d'una inci-

pient mentalitat judicial, per la qual la llei es ja equivalent a la llei escrita, i 1'existencia

juridica dels fets es fa patent en la seva manifestacio documental. El problema es pro-

fundament complex i no acaha d'admetre explicacions definitives.

20. Ho es en el sentit que mante una relacio simpatica amb allo a que es refereix. El mateix

exactament que succeIa amh la Ilona i el calendari, pero a l'inreves: en aquest cas

l'esdeveniment -la lluna- es manipulava per tal d'invalidar el calendari, i en I'altre es

manipula el text per tal de neutralitzar l'esdeveniment -la sentencia.

21. J. GOODY, op. cit. (n. 1), p. 57 diu: El problerna de la classificacio (una manera de po-

lar dades sota control que es intrinsec a iota mena de ciencies) no es molt lluny de l'us

de la magia de les paraules en els encanteris. Avui dia la magia de la paraula impresa

ha substituit d'alguna manera la magia de la paraula parlada".

22. Nub. 18-20.
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pectes de 1'escriptura judicial. Es significatiu el fet que Les vespes, on Aris-

tofanes fa una agressiva critica de la mania de jutjar que tenien els seus

conciutadans, sigui l'ohra que conte mes referencies explicites a

l'escriptura'`, potser precisament perque el domini juridic de l'alfabet era el

mes definit, el mes hen estructurat, el que tenia ja menys contactes amh la

pura oralitat.

Passatges 4 i 5:Ach . 727-8 iLys. 510-5

-+- DICFOPOI.IS: Jo vaig a buscar 1'estela amh la qua! he estahlert el

meu pacte, per tal de posar-la hen visible a 1'agora.

5- LISISTRATA: Pero ties dones] ens n'adonavem, i moltes vegades, si

erem a casa, sentient que prenieu malament alguna decisio relativa a

un assumpte important; de seguida, encara que interiorment patient,

us preguntavem tot somrient ^^Que lieu decidit afegir a l'estela sobre

la pau en 1'assemblea d'avui?,, -'I que n'has de fer to d'aixo?,, -deia

el marit- "Es que no callaras?,, -i jo callava.

L'Atenes del segle V era plena d'esteles que, exposades en els indrets mes

visibles i pintades amb colors llampants, publicaven els missatges impor-

tants per la ciutat. A mes de tenir una funcio divulgadora, les esteles legi-

timaven alto que transmetien: Diceopolis publica l'estela del seu pacte amh

els lacedemonis per tal que tothorn en tingui coneixement i quedi aixi le-

gitimat als ulls Cie la comunitat. L'efecte comic d'aquesta accio rau en el fet

que Diceopolis exposa el contingut d'un pacte privat coin Si fos ptiblic2'.

El text puhlicat s'independitza d'aquell o aquells que 1'han elaborat''.

L'escrit es present, pet-6 1'escriptor es absent, de manera que la lectura es la

trobada entre el lector i els trots escrits d'un absent'". Aquest es un fet con-

suhstancial a 1'escriptura, pet-6 assoleix especial importancia en 1'escriptura

de la llei. La presencia efica^ de la !lei equival a 1'ahsencia del legislador: el

23. t esp. 97-9, 106-8, 166-7, 348-9, 538-9, 559, 576-7, 583-7, 847-53, 894-7, 907-8, 956-61,

1051-9.
2-+. Segons F. Russo, Aristofaue autore di teatro, Firenze 1962, p. 97, 1'agora privada i sim-

bolica on Diceopolis exposa 1'estela s'instaura a l'orquestra, de la mateixa manera que a

Les vespes sera 1'espai del tribunal, tambe privat i simbolic, de Filocle6. L'orquestra es

susceptible de representar els valors essencials dels interiors, i potser es aixi corn Aris-

tofanes remarca el caracter privat (interior) dun mercat que, paradoxalment, s'anuncia

mitjan^ant una estela.
25. M. DETIENNE, d, ecriture et ses nouveaux objets intellectuels,, i .L'espace de la publicite",

a Les savoirs de !'ecriture. En Grece ancienne, Lille 1992, pp. 38-9 desenvolupa aquest

aspecte recordant 1'exemple de So16, que, despres d'exercir el seu paper de '.tesm6graf.',

"no haura de fer altra cosa que desapareixer rera la seva maquina [de publicar !leis],

anar-se'n a viatjar pel m6n i deixar que els seus conciutadans es convencin que,

d'aquestes (leis per fi escrites, es la ciutat qui n'ha tracat les lletres, qui ha redactat els

seus articles un per un, que ella es 1'escriba del seu poder legislatiu.".

26. J. SVENBRO, op. cit. (n. 9), p. 53.
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voµoS es un 6EQir6tTI9 mes perfecte que un legislador mortal, ja que no to
interessos personals ni emocions2'. La llei escrita no es de ningu en con-
cret, sin6 de tots, de tots els seus lectors28. Aquest es el principi basic de la
isonomia, per6 tambe la violencia primera de la llei democratica: corn que
la llei sempre diu el mateix, no podra mai atendre les particularitats de ca-
da cas concret. S'inicia un proces de desubstanciaci6, de desacralitzaci6 de
la llei.
Pero, com diu Lisistrata, hi ha la possibilitat que els decrets siguin equivo-
cats i les Ileis publicades injustes. El voµoS escrit to un origen puma, com
el Vrl(^taµa, que es la decisi6 votada mitjancant codols. Tant l'un com
l'altre s'oposen al 6Eoµ6S, en el sentit que aquest expressa una obligaci6
que imposa I'autoritat d'un agent extern, diguem-ne deu o be costum. El
6Eoµ6S no es necessariament escrit, el voµoS i el Vrl^)to to si. El
6Eoµ6S emana d'un poder sagrat i incontestable, el voµoS d'un poder ple-
nament huma i exposat, per tant, a la controversial'. Semhla logic que una
llei promulgada pels homes hagi de ser per forca escrita, ja que es l'unica
manera d'atorgar fixesa i longevitat a all6 que per naturalesa no en te.
L'escriptura immortalitza, sacralitza un edicte que ja no to garantia divina.
Com diu jesper Svenbro, els deus no necessiten l'escriptura, els homes si.

Passatge 6: Vesp . 538-9 , 559, 576

(1) BDELIC.FO: 1, sens dubte, tot a1l6 que es digui amh franquesa jo
ho escriure per tal de recordar-ho; que alga em porti aqui de seguida
el cistell [amh els estris per escriure]!
h) Quedi constancia d'aix6 dels suplicants per tal que me'n recordi'°.
c) Aix6 es la segona cosa que apunto, burlar-se dels ricsj'; i recor-
da'm els heneficis que dius tenir pel fet de governar sohre Grecia.

El passatge 6 recull les paraules que diu Bdelicle6 en tres moments del ju-
dici parodic en que s'exposaran els arguments a favor i en contra de
I'activitat judicial. Son pare, Filocle6, defensara la seva afici6 als judicis, i
Bdelicle6, actuant com una mena de Ypaµ ta'EVS, resumira per escrit els
punts mes importants de la seva apologia.

27. Ibid. p. 147.
28. W.V. HARRIS, op. cit. (n. 4), pp. 59-60, observa que la publicaci6 de les lleis i decrets

suggereix un canvi important d'actitud, ja que pressuposava que els ciutadans tenien
Bret a coneixer la llei i que podien treure on benefici d'un text escrit; i aix6 malgrat que
segurament molts ciutadans no eren capacos de llegir per si mateixos les inscripcions.

29. Per la distinci6 d'aquests termes, vid. M. OS'IWALD, Nomos and the Beginnings of the
Athenian Democracy, Oxford 1969.

30. Bdelicle6 resumeix amb aquestes paraules el discurs de son pare, en el goal aquest ex-
plica corn els acusats li supliquen comprensi6 i benevolencia.

31. Aqui Filocle6 acaba de vanagloriar-se de rebre nombroses ofertes de suborn.
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No cal explicar amh detail coin es desenvolupaven els processor judicials a

Atenes en el segle V i quins papers hi jugava 1'escriptura alfabetica, certa-

ment importants. Ara he, si que direm, si mes no, que la multiplicacio dels

elements provatoris va fer impossible que el jurat pogues escoltar directa-

ment totes les proves; aixi doncs, durant la primera part del proves, la ins-

trucci6, cada part havia de reclactar un atestat de les proves que utilitzaria

despres en el dehat. El ypaµµaTFvg ho llegia davant del jurat, i aixi aquest

era rapidament informat dels punts mes importants.

Si he aquest resum escrit per les dues parts en litigi era teoricament objec-

tiu i neutral, de fet es prestava a facils manipulacions: de simple instrument

de registre, 1'escriptura podia -i pot- convertir-se, en mans d'hahils ad-

vocats, en arma per obtenir avantages tactics en el proces''. L'escriptura ju-

dicial es manifesta com a perniciosa per als ciutadans honestos. Si

1'escriptura legal to aspectes molt positius, corn el de possihilitar la isono-

mia, tambe pot resultar terriblement nociva en 1'amhit judicial.

En el passatge 6 Aristofanes reflecteix aquesta perniciosa utilitzaci6 de

I'escriptura, clue obre la possibilitat d'ahstraure el contingut d'un discurs, es

a dir, de despullar-lo dels sous vestits retorics i de mostrar-ne nomes

1'esquelet, la idea. Els llargs paragrafs que pronuncia Filocle6 son reduits,

en 1'anotacio escrita que en fa el seu fill, a uns punts escarits que pretenen

recollir-ne el sentit fonamental i actuar all-Lora coin a ajut memoristic. Per-

que, efectivament, Bdelicle6 diu que apunta per fer memoria, pero es clar

que el text escrit tendeix a imposar-se rehutjant els matisos. El resum que

es fa en un apart es una interpretaci6 del discurs: conserva a116 que, al qui

apunta, li semhla convenient conservar, de manera que una situaci6, un

esdeveniment queda despullat de 1'existencial i redu'it a l'escrit per un altre.

I es una arma poderosa en trans dels jutges, que decidiran a partir

d'aquests apunts la condemna o 1'absoluci6 del reu. D'aquests apunts de-

pen, Bones, cl desti d'un home. L'agull6 dels jutges-vespes del cor es lens

duke una arma terrible.

Aquest poder que pot tenir 1'escriptura per canviar el desti dun home, po-

der que en certa mesura emula el de la divinitat, el trohem tambe reflectit

en un passatge de La pcau, el que aqui hem classificat amh el numero 7:

Passatge 7: Pax 1179-90

C)RJFFt I quan [els taxiarques] son a casa, ens fan cosec intolera-

hles, inscrivint-ne alguns de nosaltres, fent-ne pujar i haixar d'altres

[en la llistal, dues o tres vegades: 4Dema es la partida". I pot passar

32. Ibid. p. 196.
33. W.V. I IARRIS, op. cit. (n. 4), pp. 83-8 t explica la pervivencia de l'oralitat en molts as-

pectes del procediment juridic i de 1'adininistraci6 publica per la manca de confian4a

que suscitava Ia paraula escrita; no obstant, tambe fa constar (pp. 86-87) el fet que es

va anar reforcant calla cop mes la fe en el valor de les lleis escrites.
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que alga no hagi comprat provisions, perque no sabia que se
n'anava. Aleshores, plantat davant 1'estatua de Pandio, es veu [en les
llistes] i, torbat per la desgracia, se'n va corrent am]) els ulls plens de
llagrimes. Aixo ens fan a nosaltres, els pagesos, mentre que als de
ciutat menys, aquests abandonaescuts As tills dels deus i dels homes.
D'aixO encara me n'hauran de retre compte, si els deus ho volen. Ja
que molt m'han ofes aquests que en la pau son lleons i guineus en la
guerraj'.

En ell el corifeu es queixa de com els taxiarques manipulen les Ilistes de
reclutarnent, afegint-hi noms, desplac'ant-los o he esborrant-los. El simple
fet d'escriure o d'eliminar un nom pot, efectivament, canviar el desti d'un
home: pot conduir-lo a la mort o, pel contrari, salvar-lo de la calamitatj6.

DOMINI DE LA INSTRUCCIO FORMAL I DE LA PRODUCCIO LITERARIA

Passatges 8 i 9: Ran . 937-47 ; Ran. 1109-18

8- EURIPIDES: Tan aviat com vaig retire de to fart, engreixat a forca de

discursos ernfatics i paraules greus, abans que res el vaig aprimar i Ii

vaig treure pes amb versets, digressions i bledes blanques, afegint-hi

suc de xerrameca filtrat dels llibres. Despres el feia creixer amh

monodies barrejades amh una gota de Ctesifont. A mes, no delirava

amb el primer que em passava pel cap ni, precipitant-me, causava

confusio, sino que aquell que feia sortir primer a escena exposava de

seguida el motiu del meu drama.

9- Coin: Pero si tots dos temeu aixo, que els espectadors siguin igno-
rants, de manera que no arribin a comprendre les subtileses que
amhdos digueu, no tingueu por: perque aixo ja no es aixi. Han servit
com a soldats i, com que cadascu to un llibre, aprenen destreses; i a
mes son d'excel-lent natura i ara s'han aguditzat encara mes. Aixi
doncs, vosaltres dos no lieu de teener res, tracteu de dalt a baix tots
cis temes, perque els qui miren son savis.

Tots dos passatges pertanyen a la segona part de Les granotes. En el judici
parodic dels dos poetes tragics, Esquil i Euripides, Aristofanes s'erigeix en
critic literari i posa de manifest el contrast entre l'antiga forma de fer poe-

34. J. GooDY, op. cit. (n. 1) dedica a les llistes un capitol del seu treball sobre la influencia
de 1'escriptura en el desenvolupament dels sistemes cognoscitius. Arriba a apuntar la
possibilitat que les llistes fomentessin la invencio de l'escriptura alfabetica (pp. 98-99).

35. En les paraules del corifeu ressona 1'antiga connexio de 1'escriptura amb el sagrat, ni
que sigui de manera indirecta.
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sia, representada per Esquil, i les noves concepcions poetiques d'Euripides.

concepcions derivades de la influencia sofistica".

Tal i coin podem inferir del passatge 8, la d'Esquil es una poesia que husca

la belles, Sonora i ritmica, les imatges que sedueixen 1'auditori, els ele-

ments meravellosos, i que en ocasions semhla improvisada. En canvi Euri-

pides es arrant de les suhtileses, del llenguatge precis i despullat de recur-

sos innecessaris, tin llenguatge que preten transmetre idees mes que com-

plaure l'oida. El propi Euripides diu d'on ha apres aquestes habilitate: dels

llihres, d'on tree el ^^suc de xerrameca^^ amp que amaneix la seva poesia

posada a regim. En aquest passatge es manifesta el conflicte que s'amaga

rera la rivalitat entre Esquil i Euripides; no es nomes un enfrontament entre

dues maneres d'entendre la poesia, sing l'oposicio entre una mena de poe-

sia arrelada en els habits que imposa l'oralitat i una altra mena de poesia

que her dels llihres, de 1'escriptura, mes preocupada pel raonarnent i la re-

cerca d'una veritat de tipus filosofic, que no pas per encantar el public tal

com feien els antics poetes orals`.

Euripides pertany al grup d'intel-lectuals que van comencar a emprar la

dialectic, com a metode pedagogic, arnb la finalitat de despertar 1'auditori

del somni mitico-poetic en que dormia des de sempre35. Socrates i els so-

fistes son els principals impulsors d'aquest metode revolucionari. I malgrat

que la dialectica cornenca essent una practica oral, el cert es que els sofis-

tes son els primers homes ii lustrats de Grecia, en el sentit que fan servir

llihres de manera habitual, llegint-ne i escrivint-ne; i Socrates, tot i que no

va deixar cap okra escrita, si que en va llegir moltes, coin ens diu Xeno-

font"', i les va comentar amb els seus deixehles. En el cas d'Euripides, es

deia que posseia una important biblioteca'°.

Tan aviat com 1'escriptura alfahetica va alliberar els grecs de registrar no-

mes en la memoria les bases de la seva cultura, es van obrir les porter a la

discussio i la replica: d'una banda 1'escriptura fix, alto que funcionava com

a referencia veritable, es a dir, la llei; i d'altra panda la paraula oral assoli la

llibertat d'opinar, de posar en duhte, donant pas a 1'orat6ria. Els poetes

corn Euripides ja no estaven peremptoriament obligats a enregistrar fidel-

rnent la memoria comuna", i per aixo van poder comencar a interpretar-la

des de nous punts de vista, i fins i tot a dubtar-ne la validesa. A Les grano-

tes Aristofanes, per Boca d'Esquil, critica Euripides -com en Pis nitvols cri-

tics Socrates- retraient-li que les sever ohres son una font de males in-

36. Segons Aulus Gel-li (Nits dtignes XV 20.4), Euripides va ser oient del filosof naturalista

Anaxagoras i del retoric Prodic.

37. Es basic 1'estudi de E.A. HAVELOCK citat sobre aquesta oposicio.

38. E.A. IIAVELOCK, op. cit. (n. 1), p. 172.

39. Mem. 1 6, 14.
40. Athen. 13a.
+1. Per aquest terra vegeu W. ONC, Oralitd e scrittura. Le tecrtologie della parola, Bolonya

1986 (titol original: Oraliti' and Literacy. The Technologizing of the Word, Londres - No-

va Fork 1982).
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fluencies per als ciutadans: els maleduca, els corromp, els torna desobe-
dients i poc respectuosos pel que fa a les tradicions,12.

En aquest discutit passatge el cor de Les granotes anima els dos rivals per

tal que facin de critics 'j literaris, tot jutjant les seves obres respectives. I els
diu que no han de tenir por de no ser entesos pel public, ja que ucadascu

to un llibre". Deixant de Banda la polemica que ha suscitat la interpretacio

d'aquestes paraules'', sembla que Aristofanes esta al-ludint ironicament a la
creixent publicacio de llibres de tota mena i a la influencia que aquests
exercien entre la poblacio, la qual ja estaria preparada per seguir sense di-
ficultat I'elevada discussio literaria que havia de tenir hoc en escena. Pero
1'efecte comic de la broma radicava en el fet que els llibres eren encara
poc usuals, i que estaven lligats a una elite d'intel-lectuals que sens dubte
semblaven extravagants a la gent del carrer. Aristofanes se'n riu dun fe-
nomen novedos i encara rar, pero que ja es comencava a perfilar en tota la
seva revolucionaria potencia.

3. Conclusions

Aixi doncs , sembla clar que, malgrat 1 ' exageraci6 amb que Aristofanes elo-
gia la saviesa del seu public, la classe il-lustrada era un cercle ben redu*ft; el
normal en 1'Atenes de finals del segle V era saber llegir i escriure amb difi-
cultat , prow per entendre el contingut de les esteles , els graffiti o les llistes
de recrutament , aixi com per escriure missatges breus i senzills, i poca cosa
mes'. Aixi ens ho mostren els passatges 10 i 11 , en els quals el botifarrer

42. En un altre passatge (Ran. 1032-6) explica, per hoca d'Esquil, quina ha estat tradicio-
nalment la utilitat dels poetes.

43. Sobre els origens de la critica literaria, vegeu R. HARRIOTr, Poetry and Criticism before
Plato, Londres 1969.

44. Aquest passatge ha estat molt discutit perque el text grec es ambigu: 13t(3xiov exwv
exaotoS pot entendre's com ,tothom to un Ilibre,^ o he -cadascu to el seu Ilibre». Si ac-
ceptem la primera interpretacio, Aristofanes estaria fent referenda a la creixent circula-
cio de llibres per Atenes, pero si donem per bona la segona, podriem arribar a pensar,
corn WOODBURY, .'Aristophanes' Frogs and Athenian Literacy: Kan. 52-3, 111L..' 7APA
106, 1976, pp. 349-57, que cada espectador disposava dun text de la peca per tal de
consultar-lo en cas de confusio. Penso, com R. THOMAS (op. cit. (n. 1), p. 20), que una
suposicio aixi nomes es pot atribuir al fet que durant molt de temps s'ha partit de la
idea que els atenesos usaven 1'escriptura igual que nosaltres. E.G. TURNER, Athenian
Books in the Fifth and Fourth Centuries, Londres 1952, p. 22 opina que l'al-lusio als lli-
bres es una broma filistea del poeta, i W.V. HARRIS (op. cit. (n. 4), pp. 99-100) que
Aristofanes fa una observacio exagerada respecte al fenomen creixent dels llibres, ve-
nint a dir que les condicions ja no son les mateixes que on temps enrere.

45. W.V. HARRIS, op. Cit. (n. 4), p. 107 explica que l'opinio que es to en general sobre el
gran d'alfahetitzacio de 1'Atenes classica es optimista i idealitzant. Les excepcions, diu,
son poques, i cita el cas de H. MICHELL, The Economics of Ancient Greece, Cambridge

1957, p. 363, un historiador de 1'economia, el qual arriba a la conciusio que els habi-
tants d'Atenes, i de Grecia en general, eren majoritariament analfabets.
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de Els cavaliers i el parent d'Euripides de Les tesinofories respectivarnent,

fan pales el seu precari domini de les lletres:

Passatges 10 i 11 : Eq., 188-94 i Thes. , 768-84

10- I3o't'IFARRER: Pero hon home, no tine instruccio fora de les lletres,

i encara aquestes molt malament.

CRIA1' 1: Nornes aixo ens fa nosa, encara que sigui molt malament.

Perque la demagogia no es cosa d'hornes amh instruccio i de hons

costurns, sing d'ignorants i pocavergonyes.

11- PARENT D'EURIPIDES: Vinga, quin missatge podria enviar-li? Preci-

sament conec un mitja pel seu Palarnedes. Corn ell, Ilen^are rems es-

crits. Pero aqui no hi ha reins. D'on podria treure jo uns reins? D'on?

D'on? I que si llences acluests exvots en comptes de reins? Molt mi-

Ilor. Al capdavall aquests son de fusta, i tamhe eren de fusta aquells.

Oh mans meves, ara cal aplicar-se en una tasca que ohri carnins!

Vinga, planxes de taula polida, rebeu els soles del punxo, missatge-

res dell meus mals. Ai de mi! Que malarnent que em sort aquesta

rho. Aixo va, aixo va. Que gravare? Marxeu, anew per tots els camins,

per aqui, per alla; cal afanyar-se.

El ciutada corrent d'Atenes devia assemblar-se mes a aquests personatges,

autentics herois de les comedies, que no pas als intellectuals corn Euripi-

des de qui tant es burla Aristofanes'`. Aixo no vol dir que aquests ciutadans

poc habituats a l'escriptura i la lectura no estiguessin preparats per enten-

dre les novedoses reflexions i les critiques literaries que tenien floc al tea-

tre, sine hen at contrari. De fet el teatre es converteix en una mena d'espai

intermedi entre la comunicacio oral i 1'escrita: el puhlic «llegeix», per dir-ho

aixi, amh l'oida el text de 1'obra, que es fix, corn qualsevol text escrit, i

admet hen poques improvisacions per part dels actors'.

Les comedies d'Aristofanes, coin les tragedies dels sous coetanis, endinsen

les seves arrels en el mon de les tradicions orals, del culte i ]a religio, i en-

cara transmeten la seva musica i el seu art poetic a un auditori que escolta

46. Penso que hi ha on factor que relaciona els protagonistes de les comedies d'Aristofanes

amh 1'escriptura -o mes aviat amh la lectura; en efecte, gairebe tots sateen Ilegir, pero

en mes d'una ocasio manifesten explicitament tenir prohlemes amb les lletres. Altres

pertanyen a grups socials que lens duhte van tenir dificil acces a I'alfahetitzacio, corn es

el cas de les Bones.

47. J. SviNRRO dedica el penultim capitol de Phrasikleia a la invencio de la lectura silencio-

sa a Grecia i a la seva relacio amb el teatre. Segons ell, la passivitat de 1'espectador es

parangonable a la del lector, ja que rep un missatge que no admet preguntes, que

sempre cliu el mateix, con el text escrit; a mes, no cal la seva intervencio vocal, fet que

conduiria paulatinament a la practica de la lectura silenciosa.
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fascinat'TM. Pero la comedia i la tragedia ja no son pures manifestations

cultuals, sing que en 1'espai teatral han obert una distancia, distancia critica

i reflexiva, entre a116 que es representa i els espectadors que, sense patrtici-

par-hi de manera directa, s'ho miren: les obres son textos escrits per autors

que ofereixen noves i personals interpretacions dels mites i les tradicions,

interpretations que son el punt de partida per pensar en els problemes

vius i actuals amb que s'enfronta la polis. Ella mateixa es 1'encarnaci6 del

conflicte tragic entre l'antic i el nou, la religio i la rao, la llei no escrita dels

deus i la llei escrita dels homes, i el teatre no fa altra cosa que reflectir

aquest conflicts irresoluble, o sigui, reflex ionar-hip'.

Pel que llegitn en les comedies d'Aristofanes, podem distingir dos sectors

de ciutadans en funcio de la seva relacio mss o menys estreta arch

1'escriptura. D'una Banda, tenim la classe il•lustrada, que llegeix i escriu lli-

bres amb assiduitat i que esta iniciant una transformacio radical del sistema

educatiu aenes, tot cercant una major incidencia en l'aprenentatge dels

coneixements teorics, fornentant el desplegament de la dialectica i, alhora,

rebutjant cada cop mss 1'educaci6 gimnastica i el respecte cec a les tradi-

cions. Per aixo, diu Aristofanes, les palestres es queden buides i els joves

es passen el dia xerrant i posant-ho tot en dubte.

D'altra Banda tenirn una gran majoria de ciutadans que no son it-lustrats,

sing que amh prow feines llegeixen i escriuen, pero que tampoc no son

analfabets. La seva Vida social encara es basava en gran part en la comuni-

cacio oral, cara a cara, pero en molts aspectes de les sever relacions ciuta-

danes estaven obligats a recorrer a 1'escriptura50.

De fet, l'escriptura de la llei, i l'escriptura judicial sobretot, era el nexe mss

important entre una i altra classe social, aixi com el teatre que, com ja he
dit, es tambe escriptura. Viure en una ciutat isonomica, gaudir del mateix

tracte davant la llei, era possible gravies a l'alfabet, que permetia que la llei

fos llegida per tothom, tant pels intellectuals, com pels pagesos o fins i tot

48. Per la relacio de les comedies d'Aristofanes amb les arrels religioses, dionisiaques, de la

Comedia, vegeu X. Riu, Dionisisme i comedia, tesi Universitat de Barcelona 1989.

49. La representacio comica to una funcio semblant a la de la festa, en el sentit que con-

sisteix a delimitar 1'ambit d'allo que es illicit, del que normalment no es pot fer ni dir.

Pero hi ha una diferencia fonamental entre comedia i festa, i es que, mentre aquesta

implica participacio, aquella es presenta com a espectacle -tot i que les relations dell

ciutadans atenesos amb el teatre eren molt rues directes que no pas les que pot mante-

nir un espectador actual. L'accio comica es desenvolupa en el O atpov, que ]a conver-

teix en quelcom visual -el public observa, pero no participa- i que estableix els seus
limits espacials; els esdeveniments que transcorren fora d'aquest recinte es veuen re-

flectits en l'ohra representada, de manera que els espectadors poden reflexionar sobre

ells.
50. Pel que fa al nivell d'alfabetitzacio a I'Atenes classica, es fonamental I'estudi citat de

W.V. HARRIS. Al final del capitol IV (p. 131) conclou: ^,L'us de 1'escriptura esdeve, si mss

no a Atenes, un distintiu de 1'autentic ciutada (en teoria) i (en la practica) del ciutada

urba i amb hisenda. Homes d'aquesta mena consideraven ja indispensable saber Ilegir i

escriure,^.
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pets esclaus. Pero, tot i essent aquesta una escriptura vinculant, que ator-

gava cohesio a la polis, la seva derivacio, 1'escriptura judicial, actuava mes

aviat corn a distanciadora dels ciutadans. Aquest aspecte pernicios de

l'escriptura el posa de manifest Aristofanes en Els ocells, quan contraposa el

mon utopic dels ocells, en el qual tot funciona sense intermediaris que

distorsionin els missatges, i el dels homes: cal recordar 1'escena en que

Pisteter esta provant de fer el sacrifici fundacional de la nova ciutat celeste

i se li presenta un seguit de personatges, carregats de papirs amb oracles i

decrets escrits, que no fan altra cosa que molestar i posar obstacles a la se-

va tasca. I mostren, a mes, un descarat menyspreu per les coses divines, ja

que no tenen inconvenient a interrompre, un rere l'altre, el sacrifici que

intenta oficiar Pisteter: perque 1'escriptura, portadora de lleis humanes i de

veritats discutibles, tambe porta un distanciament del sagrat que no passa

desapercebut a Aristofanes.

En efecte, l'autoritat del text escrit arriba a assolir un poder comparable al

de la divinitat, com hem vist en el comentari d'alguns passatges; de fet,

1'expansi6 de 1'escriptura alfabetica anira fent innecessaria l'existencia dels

deus i substituint la seva presencia per explicacions de la rao que cada cop

tindran mes importancia. Aristofanes viu aquesta transformacio en els seus

origens, i per aixo fa un retrat extravagant i fins i tot ridicul dels sofistes i

dels filosofs com Socrates. Llegir Aristofanes continua essent una practica

plena de sentit: la dramaturgia va ser un dels fenomens que comporta

l'escriptura alfabetica'', la qual ens ha permes, a mes, tenir acces a part de

la seva produccio. La distancia entre l'espectador i l'escena es la distancia

que comenca a separar els atenesos del sagrat, que contemplen la repre-

sentacio dels seus motius tradicionals, pero a traves de l'enfocament critic i

reflexiu dels poetes, poetes que escriuen. I nosaltres som els hereus

d'a(luesta separacio.

51. 1). LAN% A, «La poesia drammatica : i caratteri generali, it dramma satiresco,, , a Lo spazio

letterario della Grecia Antica, vol. I, tom I , Roma 1992, p. 297.


