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COMUNICACIÓ 

Antoni Boseh-Vedana (Universitat Ramon Llull): Qua" els 
grecsforell els grecs? A proposit de la idelltitat de la cultura 
grega clilssica 

L'any 86 aC el general roma Sul·la1, més tard dictata,. durant 
vuit anys de Roma, conqueria Atenes. Vint-i-un anys més tard, 
el 8 de desembre del 65 aC, naixia el poeta Horaci (65-8 aC)', a 
Venúsia (Venusa), un poblet de l '  Apúlia o Pulla, a mig camí 
entre Napols i Bari. De jove, 101 i que la seva família era prou 
modesta, estudia a Roma. A I 'edat de vint anys, Horaci és a 
Atenes per tal de perfeccionar la seva educació, a l ' Academia. 
Allí estudia grec i filosofia. Després de l 'assassinat de Juli Cesar 
(44 aC) sabem que Horaci s'allista -d' Atenes estant- a l'exercit 
deis all iberadors, de Brutus, el qual el nomena tribú. De la 
coneguda batalla deFil ips (42 aC), va fugir-ne. Els alliberadors 
de Roma resultaren allí perdedors contra els exercits d'Octavi i 
de Marc Antoni. A Horaci l i  foren confiscades les propietats i 
visqué en un estat de pobresa ben notable. Trobara feina 
d'escriba prop d'un qüestor roma. El seu bon amic Virgili el 
presentara al ric Mecenas3, el qual el protegira i I ' introduira en 
els cerc\es polítics i l i teraris de Roma. Així mateix, Mecenas li 
regalara una propietat prop de Tíbur (Tívoli), on, enmig d'un 
silenci i una pau envejables, podra dedicar-se a escriure. La 
seva ingent obra, d'una bellesa extraordinaria, és paraula poetica 
nascuda del silenci que aquells paratges tiburtins li oferien. 

D ' entre les obres d 'Horaci, les Epistulae, escrites en 
hexametres, ocupen un l Ioc singular. El  segon volum del seu 

l. Lucius Cornelius Sulla ( 1 38-78 aC). 
2. Quintus Horatius Flaccus (65-8 aC). 
3.  Caius Cilnius Maecenas (70-8 aC), proper a ¡'emperador 

August (Caesar Augustus; conegut abans de ser emperador amb el 
110m de Gaius OClavius i, més tard, lambé amb el de Gaius Julius 
Caesar, visqué a Roma entre 63 aC - 14 dC). Virgili (Publius Vergilius 
Maro, 70- 19  aC), Horaci i Properci (Sextus Aurelius Propertius, aprox. 
57/46-12 aC), entre tants altres de menys significats, lIoaren els 
beneficis que els atorga aquest promotor de les arts i les lIetres. 
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epistolari fou aplegat segurament després de la mort del poeta. 
El componen tres epístoles: la primera, adrec;ada a August; la 
segona, a Flor; i la tercera, ad Pisones ( I ' anomenada per 
Quintilia Ars poelica o Liber de arle poelica [De illstüutiolle 
oratoria, VIII, 3, 60]). Així, dones, podem dir que, quan feia 
aproximadament uns setanta o vuitanta anys de la conquesta 
d'Atenes per part del general Sul ' la, Horaci escrivia aquells 
versos, sovintejadament llegits i citats, d 'una finar exquisida, 
de la seva Epistula a I'emperador August: 

Graecia capta ferum uictorem cepit et artes 
intulit agresti Latio 

(Epist/llae 11, 1, 156·157)' 

Vns versos que interpretaven a l lo  que s ignificava el  
trobament de dues cultures vigoroses de I ' antiguitat Classica: 
la grega i la romana (llatina). 

Horaci fou un deis qui, en la Roma del seu present, més 
difongué la fon;a de la cultura grega. En l'Epistu{a ad Pisones 
proposa d ' imitar els grecs, I 'art deis grecs, sense, tanmateix, 
cap mena de servilisme. En els vv. 268-269 de I 'esmentada lletra 
pode m Ilegir la recomanació d'estudiar nit i dia els models grecs: 

Vos exemplaria Graeca 
nocturna uersate manu, uersate diurnas. 

Abans ja Ciceró6, un home cultíssim -de qui Louis Laurand 
(1873-1941), un expert en la lIengua i la cultura greco-romana7 

4. «Grecia captiva el fer vencedor capti va i les ans I introduí en el 
Laci agresl». Si no indiquem altra cosa, la traducció deis textos llatins 
d' aquest anicle és nOSlra. 

5. «Manegeu vosaltres les obres gregues / amb ma diürna, 
manegeu-Ies amb ma nocturna» (traducció de Llorenr; Riber per a la 
col'lecció Bernat Metge). 

6. Marcus Tullius Cicero ( 1 06-43 aC). 
7. CL Louis LAURAND, Manuel des étlldes grecqlles el lalilles. 

TOllle J Crece: géographie, his/oire, institlltions grecques, liuéra/ure 
g recque, gramil/aire flistorique grecqlle; Tome 2 Romc: géographie, 
his/oire, illStilutiolls romaines, lillérature latine, gramil/aire hisforiquc 
latine, Paris: A. Picard 1 939 i 1 940, 602 i 651  pp. 
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(segons que ens refereix Luis Alonso Schokels), havia escrit: 
«Varró [116-27 aC] havia Ilegit més; Ciceró, millor!»9-, va 
escriure en el llibre 11, cap. XXXVII, del seu tractatDe ora/ore (55 
aC) l'elogi de tres nobles romans. Aquests tres erudits romans 
ho eren, segons Ciceró, pel fet de llegir i cultivar-se amb els 
homes més preclars de la cultura grega. 1 aixo -ens fa notar 
Ciceró- ho feien sense amagar-se'n (el subratllat és nostre): 

«( . . .  ] et certe non tu l i t  ullos haec ciuitas a u t  gloria 
c lar iores  aut auctori tate grauiores aUl h umani tate  
politiores P. Africano, C. Laelio, L. Furia, qui secull1 
e r uditis simos homines  ex Graecia palal1l semper 
habuerunt» \o. 

En u n  altre indret, en les Tusculal/ae disputariol1es (liber /), 
escrites després de la mort de Túl'lia, la seva filia, i en moments 
políticament difícils (agost del 45 aC), Ciceró comenr;a el text 
amb una valoració de la qualitat original de la saviesa romana, 
tot i que el text -com fa notar Ernst Bickel l l - és deulOr directe 
del text del ps.-platonic Epillomis (987e) en el fragment «sed 
meum semper . . .  elaborarent», cosa que va contra I 'originalitat 

8. Luis Alonso SCIIOKEL, Historia de la literatura griega y latina 
(Bibliotheca Comillensis. Serie Humanística), Santander: Sal Terrae 
1962, p. 149, § 45 1 .  

9 .  Publius Terentius Varro Atacinus (82 aC - 235 de) v a  lIegir 
moltíssim i va escriure 74 obres, en 620 volums, sobre materies ben 
di rerents. Aguslí d' Hipona (Aurelius Augustinus, 354-430) va escriure 
d'ell (De ciuitate Dei, VI ,  2): «Havia lIegil lanl que sembla del tOl 
impossible que tingués lemps d'ecriure sobre alguna cosa; i havia 
escrit lantes obres, que és ben difícil creure que tingués tcmps d'haver
!le IIcgida ni una de sola» (Vil' doctissi/l/us IIndecu/l/qlle Varro, qui tam 
milIta legit, lit aliquid ei scribere ltacuisse miremur; tom multa scripsit, 
quam /l/lllta lIix qlle/l/q/lom legere pOl/lisse credallllls). 

I O. �<[ . . .  ] i cerLament [Roma] mai no ha rorjat uns ciutadans més 
il-lusLres, més recomanables tant per la seva autoritat com per la seva 
virtut i per la seva elegancia en les mane res com ara Escipió l' A frica, 
C. Lelius i L. Furius, els quals varen tenír sempre al seu costat, sellse 
oll/ogar-se'l/, els ha mes més erudits d'entre els grecs.» 

1 1 . Ernst B1CKEL, Historia de la Iiterot/lra romOIlO, Madrid: 
Gredas 1982, 82. 
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mateixa que reclama Ciceró. Tot seguit el donem des de 1 ' i nici, 
si bé el text que volem remarcar és al final mateix (el subratllat 
per nosaltres): 

«Cum defensionum laboribus senatoriisque muneribus 
aut  o m n i n o  aut  magna ex parte essem a l iquando 
l iberatus, rettuli me, Brute, te hortante maxime ad ea 
studia, qllae r etenta animo, remissa temporibus, langa 
interuallo intermissa reuocavi, el cum omnium artium, 
qllae ad rectam uiuendi uiam pen inerent, rat io et  
disciplina sLUdio sapientiae, qllae philosophia dicitur, 
contineretur, hoc mihi Latinis Iitteris inlustrandum putaui, 
non quia philosophia Graecis et l i tteris et doctoribus 
percipi non posset, sed meul1l semper iudiciu11l fuit 
ol1lnia /lOstros a u t  illuellisse p e r  se sapie lllius quam 
Gra e c o s  a u t  a c c e p ta a b  illis fecisse meliara, qllae 
quidem digna stalllissent, in quibus elaborarent»12. 

De fet, cal dir, com fa Ernst Bickel13 , que, unes línies més 
endavant, Ciceró mateix expressa la superioritat i admiració per tot 
allo que els grecs representa ven. En efecte, és en el mateix lI ibre 1 
de les TusculaJ/ae di�plltatiolles, en el paragraf3, que podem Ilegir: 

Doctrina Graecia nos et omni  l i tter ar um genere 
superabat l4 . 

12. «Finalment, Bmllls, ell Irobar-me alliberar del 101 -o, almenys, 
en gran parl- deIs Ireballs de f'adl'ocacia i deIs melis delires 
sellalorials, IIIogUI sobrelol pel leu encoraljamelll, he lomal als esludis 
que, encara que guardars dins el meu esperil, les circumslilllcies 
m 'hal'ien Jel negligir. ¡ ara reprellc després d '/tila I/arga inlerrupció: 
i eHel1l així q/te la leoria i l'ensenyamelll de rOles les arls perrillellts a 
la recta conducla de la vida eslall compresos en I 'amor de la saviesa, 
o filosofia, m 'ha semblal cO/lVenienl d'i¡'¡ustrar aquesl lema amb ulla 
obra ellllellglla /la/illa: /lO perqlle lafilosafia l/O es pogués aprendre 
deIs llibres i deis mes/res grecs, pero sempre ha estat la meva convicció 
que els nostres hornes o bé han mostrat més saviesa que els grecs en 
lIurs invencions O bé han millorat allo que d'ells han rebut, almenys en 
les coses que han crcgut dignes de lIur csfof(t.» 

13 .  Ibídem. 
14. «Grecia ens superava en ciencia i en to1s els generes literaris.» 
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TambéProperci15 admirava els grecs, i s'anomena a si mateix 
el Cal'límac deis romans. Així ho llegim en els versos de la seva 
Elegia IV, 1: 

Ennius hirsuta cingat sua dicta corona: 
mi folia ex hedera porrige, Bacche, tua, 
ut nostris tumefacta superbiat Vmbria libris, 
Vmbria Romani patria Callimachi! 16 

A més d'aquests testimonis, i seguint de prop Ernst BickeJl7, 
afegim-hi que hi ha forya documentació respecte de I'ús del 
grec per part d'eminents personalitats romanes. Així, per e xemple, 
en I'epoca I'emperador August, tal com ens refereix Horaci 
(Carl11ina III, 8, 5), els ciutadans doctes de Roma parla ven totes 
dues lIengües, IlatÍ i grec: 

Doctus sermones utriusque linguael8. 

El mateix emperador August redactava els balanyos economics 
per als seus pobles en Hatí i en grec i, segons ens fa saber Suetoni 19, 
sovint pensava de ben segur en grec (Uita dillii Clalldi, 4). El 
mate ix Suetoni escriví en grec algunes de les se ves obres, en el 
segle deIs Antonins (s. II), concretament en temps deis emperadors 
T raja20 i del seu fill adoptiu Adria21• També Apuleu, en el mateix 
segle, escriví un himne a Asclepi en Hatí i en greco Igualment sabem 
que el jurista Herenni Modestí (ss. U-III) escrivia les seves obres 
en lIatí i en grec; i, en el mateix segle, Tertul'lia22 va publicar les 

15. Vegeu Ilota 3. 
16. «Que Enni coro ni les se ves obres amb llaurer: / jo, de Baecus, 

voldria ser coronat amb fulles d'heura / a fi que l'Úmbria s'enorgulleixi 
deIs meus escrits, Il'Úmbria patria del Cal'límac roma!>} 

17. Ernst BlcKEL,ja citat, 84. 
18. «Tu que ets versal en lOt el que s'ha dit en I'una i I'altra 

lIenguah (traducció de Josep Vergés per a la Bernat Metge). 
19. Gaius SuelOnius Tranquillus (75-160). 
20. Marcus Ulpius Nerva Traianus (53-117), fou emperador entre 

98-117. 
21. Publius Aelius Hadrianus (76-138), succeí el seu pare adoptiu 

I'any 117. Quan Traja adopta Adria, aquest fou anomenat Publius 
Ae1ius Traianus Hadrianus. 

22. Quintus Septimus Florens Tertullianus (Cartago 150/160-230/ 
240). Es convertí al cristianisme en el 197/198. 
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seves obres en Ilatí i en greco Així mateix, el poeta Claudia (s. IV
V)23 escri ví en grec a Alexandria i en Ilatí a Roma. 

De fet, a Roma, l ' i nteres per saber grec venia de lluny. En  
l ' epoca deis Escipions (s. I I  aC), bona part del poble romá 
aprengué grec, sense que ningú I 'obligués a fer-ho, tan sois 
empes per motius culturals,ja que apareixia ben ciar que el grec 
era una lIengua que vehiculava una cultura potentíssima, 
segons els mateixos romans. 

Tanmateix, no tot a Roma era Iloam;a per als grecs. Només 
cal tenir present, a tall d 'exemple, Cató el Vell (el Censor)24, un 
home gairebé dos segles anteriors a Horaci, nascut a Túsculum 
l'any 234 aC i mort a Roma en el 149 aC, d'una austeritat de vida 
exemplar i amant deis costums deis seus avantpassats. Tata la 
seva vida la dedica a fomentar el que era roma i a rebutjar tot alió 
que fos grec, i aixo fins a extrems insospitats25 ;  de tal manera que 
ell mateix va escriure els I libres per a educar el seu fill per tal que 
aquest no rebés cap mena d' influencia forastera. No obstant aixo, 
sabem que al final de la seva vida -així ho reconeixen els 
especialistes- es dedica precisament a Ilegir i estudiar la literatura 
grega, i aixó per tal de beneficiar-se de tots els seus valors, que 
havia descobert a les seves velleses. Justament és amb la mort de 
Cató que hom reconeix el triomf de la literatura hel·lenística. Un 
poeta roma digué de Cató, en honor seu i amb exageració notable, 
aquestes paraules: «Prefereixo un Cató a mil  Sócrates»26. No hem 
d'oblidar que la comparació entre Cató i Sócrates ha estat un tema 
recurrent al llarg de la história de la literatura27 . 

23. Claudius Claudianus (s. IV-V dC). 
24. Marcus Porcius Cato, també anomenat Cato Maior i més tard 

Cato Cellsor. 
25. Cr. PIulare (46-125), historiador i moralista grec, compara 

Cató amb Sócrates en les seves Vides para¡'¡eles, en parlar precisament 
de la vida de Cató. 

26. Yegeu Luis Alonso SCHOKEL,ja ei/al, 131, § 384. 
27. Ens plau de rererir-nos al text que pode m trobar en l 'anic1e de 

l' Ellcyclopédie, signat per Jean-Jacques ROUSSEAU, sub voce 
«Eeollolllie», i que compara Cató i Sócrates així (edició de 1755, tom 
Y, p. 341. columna dreta i 342, columna esquerra): «Osons opposer 
Socrate meme a Caton: I'un étoil plus philosophe, & ¡' autre plus 
citoyen. Athenes étoit déja perdue, & Socrate n 'avoit plus de patrie 
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La decisió de Cató de dedicar-se a la l iteratura grega al final 
de la seva vida, quan la l iteratura grega vivia un moment 
esplendorós -esta va en un punt algid: el moment alexandrí-, 
de ben segur que fou un viratge que influí en molts romans. Si  
resseguíssim l a  l iteratura I lat ina veuríem com, no sense 
excepcions, va penetrant en la l i teratura grega, filosófica i no 
filosófica, en un fenomen cIar que fou descrit pels mateixos 
autors Ilatins com a imitatío. Peró no era una imitatío que 
clonitzés el món cultural grec, s inó que aquel la imitatio 
recrea va i reactualitzava el seu lIenguatge i les seves formes, i 
aixó ho feía des de I'experiencia d'un present -el llatí, el roma
que emergia amb una forc;a també potentíssima. Tanmateix, fou 
la leclIlra interpretadora del món cultural grec que els permeté, 
juntament amb la forc;a del quotidia, fer del seu món un món 
cultural propi: el món cultural que alguns anomenen la I/mil/ita/. 
Cert és que els grecs nasqueren a I 'experiencia l i teraria abans 
de néixer a I ' escriptura. Com ha escrit B.M.W. Knox en la seva 
Historia de la literatura clcissica: «Un deis trets més paradoxals 
de J' assoliment l i terari grec és que a finals del segle VIII aC, 
quan varen dissenyar un sistema d'escriptura apropiat per al 
seu l Ienguatge, ja tenien una l i teratura»28 , i una literatura 
excepcional, que s'obre amb La Jlíada i L 'Odissea. D'aquesta 

que le monde cnlier: Calon porta toujours la sienne au fond de son 
creur; il ne vívoil que pour elle & ne pUL luí survivre. La vertu de 
Socrate est celle du plus sage des hommes: mais entre César & Pompée, 
Caton semble un dieu parmi des mortels. L'un instruít quelqucs 
particuliers, combat les sophistes, & meurt pour la vérilé: ¡'autre 
défcnd l' état, la liberté, les loís contre les conquérans dll monde, & 
quitte enrin la lerre qlland il n'y voit plus de patrie a servir. Un digne 
éléve de Socrate seroit le plus vertueux de ses contcmporains; un 
digne émule de Caton en seroit le plus grand. La vertu du premier 
feroit son bonheur, le second chercheroit son bonheur dan s celui de 
taus. Neus scrions instruits par l 'un & cenduits par I 'autre, & cela 
seul décideroit de la préfercncc: car on n'a jamais fail un [341-342] 
peuplc de sages, mais il n'est pas impossible de rcndre un pcuple 
heurcux.}) 

28. P.E. EASTERLlNG - B.M.W. KNOX (eds.), Historia de la literatura 
clásica (Cambridge Ulliversity). 1: Literatura griega, Madrid : Gredos 
1990, 15. 
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darrera obra, L ' Odissea, el pro fes sor Caries Miralles, en un 
bellíssim l l ibre intitulat precisament Homer, ha escrit: «Mai els 
versos d 'un poema, l ' ofici d 'un poeta, s'han adequat tant i tant 
a la natura del seu heroi com aixó s'esdevé en l'Odissea. 1 mai 
un heroi ha representat tant com Ulisses l ' experiencia humana: 
de Sófocles a Riba, passsant per Dante i Joyce; fins als nostres 
dies. No únicament en l iteratura; també en les arts plastiques, 
en la música i en el cine».29 

* * * 

Els grecs (graeci rrQalxoíj) fou el nom que els romans 
donaren als hel-/ens. Els Graeci fou, dones, el nom amb que els 
romans parla ven d'una tribu de Beocia -de les mol tes tribus 
que estaven establertes a la Beócia i entorns (els aqueus, els 
eolis, ... els hel'lens)- que emigra a Italia en el segle VIII aC i 
molt probablement, a través del contacte amb els nadius, es 
prengué aquest terme graeci per a denominar el conjunt de tots 
els hel'/ens, els quals més tard s 'establiren no solament a Italia 
sinó també a tot l 'Oecident en general. 

Són ben signifieatius els I la�os de consanguinitat i de fraternitat 
que eIs romans establiren entre ells i els grecs, fet que la mitologia 
romana no oblida pas. Graeclls i Lalil1us eren tinguts eom a 
germans. Recordem la mitologia. Graeclls era fill dePandora (l'avia 
també es deia Pandora) i germa deLalil1lls. Així mateix Pandora era 
filia de Deucalió ¡ Pirra. Graeclls era, doncs, nebot d'HeHe, un 
heroi considerat avantpassat comú de tots els grecs, els hel·lens, 
tal com s'anomenaven a si mateixos. 

M.1. Finley, en el primer capítol de la seva coneguda obra 
The Anciellf Greeks -eapítol que porta per títol Who are lhe 
Greeks?30_, sosté que els hel'lens que visqueren a I 'Hel· lade 

29. CarIes MIRALLEs, Homer, Barcelona: Empúries 2005, p. 155.  
Com a inlroducció a aquestes obres vegeu I'inleressant lIibre de Pierre 
VIDAL-NAQUET, El mÓII d'Homer, Barcelona: Empúries 2002, 108 pp. 

30. M.1. FINLEY, The Allcient Greeks, London: Chano & Windus 
1963, XII+206 pp. Citem la versió espanyola de J.M. García de l a  
Mora: Los griegos e n  la alltigüedad, Barelona: Labor 19948, 1 3-17 .  
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«tenien consciencia de pert�myer a una cultura comuna»31 , i 
esmenta en favor seu el conegut lexl de la Historia d'Herodot 
(VIII, 144) en el qual se'ns diu la resposta que els aten esos 
donaren a Alexandre i als emissaris espartans temorosos que 
ells, els atenesos, s'aliessin amb Xerxes per fer front comú contra 
Alexandre i els espartans. La resposta deis aten esos fou 
aquesta: 

«Allo que uneíx tots els hel'lens -la mateíxa sang, la 
mateíxa lIengua, santuarís í sacrificis comuns, costums i 
habíts semblants-, tot aíxo ens seria impossible, als 
atenesos, de trair. Sapigueu-ho des d'ara, si és que no 
ha sabíeu abans: mentre sobrevisqui un atenes, no hí 
haura pacte entre nosaltres i Xerxes»32. 

Parlar l a  mateixa Ilengua, honorar e ls  mateixos déus, 
pertanyer al  mateix I l inatge i ten ir costums semblants és allo 
que feia als aten esos saber-se una sola cosa amb (Ots els hel·lens. 

Els aten esos tenien una peculiar consciencia de ser alguna 
cosa diferent. Les lloances deis atenesos a si mateixos que féu 
Pericles en el discurs funerari que l i  toca de pronunciar i que 
ens ha estat trasnmes per Tucídides en la seva Historia de la 
guerra del Pe/opofles és ben eloqüent respecte al que acabem 
de dir. Cal certament llegir-Io tal sencer, perque és una peeya 
literaria ben reconeguda. Ací només remarcarem alguns 
fragments del Llibre 11, 3555: 

«Tením un sistema polític que no imita les lIeis deis altres 
sinó que més avíat servim de models als altres: la 
democracia [ ... ] .  Actuem Iliurement en les activítats 
públiques i, en les disputes privades de cada di a, ni ens 
enfadem ni posem mala cara: una cara d'enfadat, si bé 

3 1 .  Ibídem, 16.  
32. El text original d' Herodot fa així: Aun¡; &i; -co EAAfJV1Y..OV i.ov 

O�at�ÓV -CE xal Ó�ÓYArocrcrOV xal €lErov i&Qú�a-cá -CE XOl va xal 
€lucrtat �eEá -CE ó�ó-cQorra, -crov rrQo&ó-ca¡; yevÉcr€lat' A€lfJvatouc; 
oux av eu EXOl. Brricr-cacr€lé n: oü-rro, El �� rrQó-cEQOV B-cuyxáven: 
eTtlcr-rá�evol. Écr-c' av xal elC; rreQlll' A€lllvalwv, �T]&a�d 
Ó�OAOYlícrov-rac; 1Í�Éac; =:ÉQ�IJ. 
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podem dir que no arriba a ser un castig, sí que fa moha 
tristor de veure [ . .. ]. Hem dedicat al conreu del nostre 
esperit moltíssimes pauses del nostre treball [ ... ]. Ens 
plau la be Ilesa i I'especulació, recorrem a la riquesa més 
pel que permet de fer actuacions que no pas per tal de 
vanagloriar-nos; ningú no passa vergonya de ser 

pobre; el més vergonyós és no vetllar per sortir de la 
pobres a [ ... ]. Ens fem amics no pas per rebre favors 
sinó que ens fem amics quan fem els favors [ ... ]. En 
resum: dic que la polis sencera d' Atenes és I'escola de 
tota la Grecia [ ... ].» 

Caldria estudiar amb molt de detall aquella consciencia de 
que parla Finley i que també Jacob Burckhardt, en la seva 
monumental Historia de la cultura grega, no dubta a ex posar
nos. Més encara, Burckhardt fins i 101 parla de la nació grega al 
Ilarg de la seva obra (servint-se del terme alemany Nafioll). 
Aquesta és una denominació més propia del romanticisme alemany 
del seglexlx, al qual pertany el mateix Jacob Burckhardt, que no 
a la Grecia classica de la qual parla. Si ens fixem en la secció 
tercera apartat 4 del primer volum de la Historia de la cultura 
grega, intitulat La imitat de La Ilació grega, hi trobarem 
escrit: 

«El fet que els grecs poguessin desenvolupar una cultura 
unitaria tan poderosa constitueix una forta demostració 
de la seva originaria unitat nacional, més encara si es té 
present que, políticament, sempre varen ser una cosa 
molt variada, i, en aquesta varietat, varen perdurar tant 
temps com fou possible»33. 

Aquesta unitat en la diversitat constitueix un deis punts 
d'aquesta consciencia grega viscuda des de dins. Tanmateix, 
M.l. Finley sosté que «la comunitat de civilització maí no va 
significar idell1ilat absolutQ»3-l . 

33. Citem la versi6 espanyola, Hisroria de /0 cu/rura griega, vol. 
1, Barcelona: RBA, 2005, 299. 

34. M.1. FINLEy,jo ciror, 16. 
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Per a l tra  banda,  també cal  ten ir  en compte que l a  
consciencia hel'lenica es distingia fortament el la  mateixa de 
la d' altres pobles, sobretot si aquests altres pobles ni tan 
sois eren intel'l igibles en alió que deien: els incomprensibles 
barbaroi3�. Molts autors grecs han fet notar aquesta clara 
consciencia de saber-se diferents deIs barbars. És un tema 
ja molt estudiat i ens estalviem de fer-hi referencia.  Cal 
advertir, amb tot, que els grecs -i sobretot els aten esos
ten ien  i n s t i tu c i o n s  d ' aco l l i me n t  ben no tab les ,  s i  bé 

interessades, com ara la SEVta (el mateix verb SEVU�ElV 
significa acoLLir els hostes forasters i tracta,. l a  gent amb 
I 'hospitalitat que es dóna als hostes; pero, en tot cas, els 
hostes sempre eren forasters que tenien la dignitat humana 
que els conferia la  se va Iliberfat). 

Aquest saber-se diferents també el notem explicitat en les 
Vides deIs filosofs de Diogenes Laerci,  quan en el comenc; 
mateix de la seva obra, en el proemi, diu, referint-se a la  
filosofia (§§ 1_3)36: 

«(1) AIguns asseveren que la tasca de filosofar s' inicia 
amb els barbars [perses, caldeus, babilonis, assiris, 

gimnosofistes entre els indis, els drurdes i semnoteus 
entre els celtes i gals. 1 encara, Oto s fOll fenici, Zalmoxis 

traci i Atlas libi][ ... ]. (3) A ells [als qui asseveren que la 

tasca de filosofar s'inicÍll amb els bihbars1 els passen 
inadvertits, atribuint-Ios als barbars, els assoliments deis 

35. Curiosament sempre hi ha aCliluds de diferenciació explícita 
en les llengües respecte deIs altres deis quals no se n'enlén la llengüa. 
A tall d'exemple, en el Diccionari Alcoller-Mol! trobem les express ion s 
següents dins I 'entrada del terme grec: «Parlar en grec: parlar de manera 
que no s'entén»; «Estar en grec: estar escrit de manera que no s'entén 
o que algú no ha entén»; i també, en una altra accepció, s'usa el mot 
grecen el sentit de «poe traetable, mancat d'afabililat» (al Maestral), 
com ara en l'exemple: «eixos homens són molt grecs» (a Vistabella); 
també el mol grec té eom a significat «brul i desendre\=at» (a Valencia) 
en el següent exemple: «eixe carrer és molt grec». 

36. DIOGENES LAERCI, Vides dels filosofs, vol . l (lraducció i edició 
a cura d' AnlOni Piqué Angordans), Barcelona: Laia 1988,45-16. 
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grecs: amb aquests s'inicia, no solament la filosofia, sin6 
també una estirp [gel/os] humana.» 

* * * 

Aixo no obstant, Grecia no ha tematitzat explícitament mai la 
se va identitat. Els grecs mai no han reflexionat tematicament 
sobre la seva experiencia grega, sobre la seva identitat com a 
tal, a lmenys des de l ' ambit concret de la filosofia. Sí que, 
obviament, la filosofia grega des deis seu s orígens ha pensat, i 
molt, sobre la identitat. No cal dir deis esfontos deis primers 
pensadors en pensar I'arkhé i, sobretot, la potencia deIs 
pensaments de Parmenides i d'Herac1it en plantejar directament 
el problema de la identitat i de la diferencia. 1 no cal dir, també, 
de les pagines que PI ató, Aristotil, Plotí i tants i tants dediquen 
a la problematica de la identitat i de la diferencia. Pero és cert 
que els grecs no pensaren propiament en termes d'allo que 
podem anomenar -i que actualment anomenem- grecitat, 
encara que en el seu pensar mateix esta ven duent a ter me, 
esta ven rea l i tza nt ,  a l l o  que  a ra a nomenem, amb for'Ya 
contundencia, grecitat. 

De fet, és la historia de la cultura romana en totes les seves 
dimensions (pensament, l iteratura, art, escultura, teatre, etc.) la 
que dona relleu a allo greco Podríem afirmar, com varem fer en una 
a ltra ocasió, en parlar sobre Europa i e/s grecs, que e/s grecs no 
esdevingueren propiament els grecs sinó en el món romal7. Els 
grecs mai no havien reflexionat tematicament sobre la seva propia 
experiencia grega. Tal com ha escrit, amb encert, lean Grondin: 

37. Vegeu el meu text «Europa i cls grecs»: Relleu78 (2003) 5-19 .  
Copiem allo que dciem a la p. 8 de l'esmentat text: «Els grecs no 
tenien consciencia de ser allo que anomeno e/s grecs, aixo és, un tol 
cultural de sentit, un tot heUenic. En canvi, sí que tots els al tres 
moments als quals cm rcfereixo ja prenen e/s grecs com un moment 
cultural i espiritual significatiu que pot ser anomenat e/s grecs, cultura 
grega, grecitat, eLe. Mai cap grec del món grec no hauria pogUL explicar 
en que la se va We/tallschaulllIg era específicamenL grega. Foren els 
romans els qui primer tingueren consciencia de la grecitat deIs grecs. 
Per aixo considero el moment roma com el primer moment hereu de la 
grecital». 
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«Si les Grecs ne se sont jamais penchés sur leur 
expérience spécifiquement "grecque", les Romains, eux, 
avaient une conscience assez aigüé de ceHe grécité. Ils 
savaient tres bien que I'essentiel de leur savoir et de 
leur philosophie leur était venu des Grecs, qu'ils furent 
aussi les premiers a idéaliser: lorsque I'empereur Marc 
Aurele a voulu faire de la philosophie, il écrivait en grec, 
comme c'est en grec que Plolin enseignait aRome. 
Jusqu'a la fin de l' Antiquité, et du monde romain, les 
grandes écoles de philosophie resterent jalouses de leur 
"grécité"»38. 

Un deis autors que millor ha estudiat el sentit i I'herencia 
europea del món roma ha estat, sense cap mena de dubte, el 
professor Rémi Brague. El seu esplendid llibre Europa, la via 
romana mostra ben clarament com els romans eren conscients 
que havien heretat una altra cultura39. NosaItres ho hem 
assenyalat al comen<; d'aquest nostre treball: els romans 
incorporaren el grec en el seu llatí, i alguns parlaven i lIegien el 
greco La incorporació del grec suposa un esfor<; detra ducció, és a 
dir, un esfon; pertrallsporrar(trans-ducere) la cultura que provenía 
de I'altra costal de l' AdriaticJo. Tal com emfasitza lean Grondin: 

«[ .. . ] ce fUl I'áge d'or de la philosophie "grecque", 
puisque, par la suite, la philosophie n'a plus vraimenl 
été une affaire grecque, mais latine -ce qu'elle n'avail 
été pour les Romains eux-memes»JI. 

És a dir, la filosofia, d'en,a d'aquest moment, s'ha 
desenvolupat a partir de traduccions llatines de conceptes 
grecs. 1 aixo ha estat decisiu tant de cara a la lIatinirzació 
d'Occident -si mirem endavant- com de cara a lagrecització 

38. lean GRONDIN, «L'avenir de la philosophie cst-il grec?» en: 
Calhcrine COLLOBERT (dir . . ), L'avenir de la philosophie es/-il grec?, 
Québec: Fides 2002, 70. 

39. CL Rémi BRAGUE, El/ropa, la vio romana, Barcelona: Barcelonesa 
d'Edicions 1992,210 pp.; vegeu esp. pp. 31-50 i 77-105. 

40 CL lean GRONDIN,ja citar, 70. 
41 íbidem. 
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d ' Occident -si mirem endarrere i ,  alhora, endavant-. La 
romanitat (la llatillitat) ha engendrat la grecitat. També les 
idelllitats poden néixer del reconeixement de I 'a ltre, com des de 
fora, peró nornés a condició que, des de dins, s 'hagi creat 
quelcorn que pel seu propi pes específic sigui qllelcom: cullllra. 
Grecia s 'ha  idelllificat, tant des de dins com des de fora, encara 
que diversament. En definitiva, Grecia ha estat allo que ells 
els grecs- i els altres -sobretot els romans (1 Iatins)- han fet 
de si mateixa. 

Avui, entre els estudiosos del rnón grec, hi ha un afany 
creixent per anar descobrint i investigant aquesta grecitat i 
anar aprofundint com aquesta greciral es va produir, sobretot 
en aquells moments tan aparentment difícils com foren els 
rnoments de la dorninació romana. No voldríem ací deixar 
d'esrnentar uns importants col·loquis, els que t ingueren lIoc 
I ' estiu del 2001 ,  durant I ' agost, en el Centerfor Hellenic SlIldies 
de l a  Harvard University, col·loquis sobre l a  grecitat deis grecs 
(Greeks 011 Greeklless), condu',ts per la mil del professor David 
Konstan, un gran especialista, internacionalment apreciat. Als 
participants en el Col·loqui se' l s  dernanava que responguessin 
a qüestions com ara la construcció grega d'un passat comú 
grec; el paper de la Ilengua grega com a vehicle i constructor 
artificial de grecitat; la idea d'un territori grec; l 'estatus d 'una 
re l ig ió  grega comuna.  A ix í  mateix se ' l s  demanava que 
consideressin , 'existencia de valors associats amb un imaginat 
passat grec; igualment com la identitat política grega; o bé 
! ' esdevenir i el romandre grec; la grecitat (Greekl1ess) com a 
manera de viure; la recerca d 'un passat «present», i el fet 
de reproduir el passat en relació a la grecitat. Les ACles del 
Col·loqui encara s'han de publicar. Hem pogut accedir a les 
ponencies a través de la xarxa42 i totes elles ofereixen una visió 
calidoscópica del passat grec, sobretot del passat grec sota la 
dominació romana. Totes les ponencies -cadascuna a la seva 
manera i cadascuna prenent en consideració un punt de vista 
d ivers d ' aquella complexa cultura grega que vivia  enmig 
d'aquella Roma- assenyalaven diverses perspectives en que 

42 .  ht tp :// w w w. c h s . h arvard . c d u/acLi v i t i e s_cvents  sccl  
conferenccs.ssp/conCgrccks_on-zrcekncss.pg. 
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la tradició classica era problematizada, adaptada o transformada 
i, a vegades, fins i lOl rebutjada. Les di verses pOnt!ncies moslren 
clarament la import.ancia que lingué el moment roma de cara a la 
grecitat, per a bé i per a mal; i tates elles mostren una riquesa 
interpretativa d'una realitat igualment rica i policromada com 
era la  realitat de la vida grega sota la  dominació romana. 

Ernest Renan, en el seu IlibreMarc Auride ou laftn du monde 
afllique (Paris 1 8 8 1 ) ja havia insistit en el fet que, 

«[ . . .  ] durant 1110 l t  segles, la  filosofia grega fau 
¡ 'educadora de I'alla societat romana; gairebé tots els 
preceptors eren grecs; ! 'educació es feia lota en greco 
Grecia no ha ti nglll cap més extraordinaria victoria que 
la que gllanya a través deis seu s pedagogs i deis seu s 
professors»43 . 

Horaci ja ho havia cantat: 

Graecia capta ferum lliclorem cepit et artes illtulit agresti Latio. 

Les idel1fitats es juguen també així. 

* * * 

E/s grecs foren e/s grecs enmig de moltes vicissituds, enmig 
d'espais i de temps molt diversos. La idel/titaf es juga sempre 
en permanent tensió entre el que és permanent i el que és historie. 
Com ha escrit Lluís Duch: «L'ésser huma necessita, al maleix 
temps, perman(móes re/arilles i adaptaóolls continuades»44 . 
Les narraciolls a través de les quals es conslrueixen les 
idenlitats permelen als individus, als grups i a les cultures «dur 
a terme l 'establiment i la consolidació de la presencia en el món 
que e ls  és propia ,  a m b  la idenfilat, que e l l s  mateixos 
s'atribueixen e n  un procés narratiu»)45 . La cultura, en quant 

43. Citem l' cdició on I ine de la Bibliorheque Nariollale de Frailee, 
consultada en data 1 · 9-05 : <http://v isual iseur .bnLfr/Vi
sualiseur? Destination=Gallica&O=NUMM-89448>, pp. 48-49. 

44. LlllÍs DUCH, Llllms i ombres de la cil/ta/. AI/tropofogia de la 
vida quotidiana, 3, Barcelona: Publicaciolls de l' Abadia de Momserrat, 
2000, 1 62. 

45. Ibídem, 1 54- 1 55 .  
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cultura propia, «no és senzillament intercanviable o equivalent 
a una altra qualsevol, sinó que, perque constitueix l ' ambit 
existencial en el qual [els membres d'ulla determinada cultura] 
han estat acollits i reconeguts, ha esdevingut la seva l lar, el lloc 
on podran arribar a identificar-se, a situar-se en relació amb els 
altres (de dins i de fora de la  seva area cultural) i a marcar el 
camp de les diferlmcies» 46 . 

Els romans feren deis grecs e/s grecs gracies a la manera de 
viure i de veure el seu món: el deis grecs, el grec; el deis romans, 
el roma. 1 I 'un i ¡ ' altre món s'entrelligaren per sempre. Per aixo 
parlem sovint del món greco-roma. 

Grecia, que sera feta grega també en el renaixement italia, en 
el romanticisme i en I ' idealisme alemany; en els moments 
nietzschea, heideggeria i gadameria, i en el moment present, 
s'enmiralla també avui en el seu passat per tal d 'esdevenir, des 
de cada present que lIegeix i reinterpreta el passat, futur 
d '  idenfilat. 

46. Ibídem, 1 6 1 - 1 62. 
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COL·LOQUI 

Miguel Candel: Una observació sobre el que s'ha dit sobre la 
filasofia del món roma que es va fer en greco La mateixa tesi es 
reafirma perque aquesta filosofía es rcalilza en el períade més 
tarda de I 'epoca romana i no en ¡ 'epoca de C iceró. Posar Jeroni 
de patró de la traducció no és el més adequat. Ciceró va fer una 
tasca molt més important en la traducció que no pas sant Jeroni, 
el qual va interpretar malament el mol grec de l 'evangeli que 
tradueix per «camell» al llatí. C iceró i Seneca escriuen en ¡latí i 
intenten lIatinitzar la filosofía. A partir de Mare Aureli, es torna 
a fer servir el grec: un grec koineHzat, pero greco 

Antoni Bosch-Veciana: Plenament d'acord amb el que s 'acaba 
de dir. 
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