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CATO EL VELL 1 UNA CONCEPCl6
DEMOCRATICA DE LA HISTORIA

P,er ben8evolen$avostra vinc a ocupar en aquesta Academia el lloc d'aquell nob1,e esperit renaixentista Artur Masriera i Colorner. EL senyor Bonaventura Bassegod'a 6s autor d'una d,ocumentada necrologia d3Artur Masriera, I'egida aquíel 27 &'abrildel I 930. H'e ~iecorregutacpelles paginmes escrites amb tant d'amor i de coneixement de l'obra
del cenyor M~asriera,i em pren la ,wmenga que les meves
paraules d'telogi i recorda 1'il.lustne traspassat, no sen~blin
fredes i balderes.
E l s'etze de julio1 del 1860 i el vint-i-cinc de novembre dsel 1929,s6n d'ues dates que assenyaleil el naixemsmt
a l'ombra de Sailta Maria del Mar i la mort de l'home jusr
en la pau del Crist. E n l'endemig hi ha l'obra dilat'ada
cl'un escriptor que s'atansa a gairebé tots cls genenes. El
seu primer llibre Perles Catalanes, Ilegendes i tradicions,
rondialles, poveles, 6s d,e 1878. Masri'era arriba al Ilindar de la literatura en pie romanticisme catala, en I'alb'ada del ressorgiment del nostre esperit.
E n I 879 publica 1 ' s Poesies liriques, histdriques, bíbliques i populars. D'aleshores en endavant la producciú
poetica de Masriera guanya en qualitat; 6s l'epoca meravellosa d'uns Jocs Florals que servaven l'anima de Catalunya. Vull a~~senyalar
dues obres : les Cobles en llahor
de Sant Jordi (1884) i la traduoci6 catalana del Missal
rornd. E l cristia pur planta aquí una fita de la seva vida.
D~el I 893 6s el seu volum de Poesies, que conté Har-
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pa s a g r a d ~ ,Romanceret histdric i popular, Aires de pagesia, E~p~erances
i records, Cancons i hiritnes i La visid
de Sant Lluis. Evoquen J a sols aquests títols l'aroma ingenu de la primera tendencia:
E n I 897 Masri'era d6na un pas definitiu, el poeta dels
Jocs ~ l o r a ls'acara
i
amb Shahespearei publicala traduccib
de H~arnlet.L'any següsent disserta a 1'Ateneu sobre els origens del teatre grec. Ara s'inicia el precursor veriOable
de l'humanime catala renaixent. Els seus H~Lenismosde
,conc'epto en la epop8ya virgi1ian.a (1900) 56n segnits de
prop per l"estudi El arte poético de Aristdteles ( 1 9 0 1 ) .
La tesi doctoral d'aquells mat,eixos anys Leccioizes dudosas en la « Epistola ad Pisones »,6s un acurat estudi digne
del miiior elogi.
Escrivia sobre Cuestiones literarias, al ((Diario de B,arcelonau ; en col.laboraci6 amb J . Puigdollers escriu l'bpe:
ra Brmiselda, amb múcica dse Morera. Emprkn I'obr,a
formidable del Diccionari en set idionies; t r a d u e i ~de l'italih la Vida y obras de Santa Verónica de Julianis.
Encara ,en 1905, el veurem
Jocs Florals amb La corona d'espines, que guanyi la Viola i li valgu6 el inestrat;
ge en Gai Sab8er.
E1 m:estre es multiplica: en el seu diccurs d'lentrada a
TAcadkmia Provincial de Beiies Arts ( 1906) deseiivolupa
el tema De la influencia de las obras m,aiestr@sde la literatura clásica en la 8sculturzz. Tradueix el nia& any la
novel.la de Droz, Tristezas y sonrisas, i Y8anysegüent Uiga
el seu nom al de Mis'tral, traduint Cabrldau.
Permeteu, senyors academics, un humii record personal. E r a jo aleshores un miny6 tot just arrib.a,t a les aules
univ,ersitiries. Una tarda, venia Rambla amunt, des de
Santa Mdnica, on Iiavk decpks el que t,enia, el poc que
tenia una butxaca Cestudiant, a les parades d'e Ilibres
vells. E n passar per davant de la vella i gloriosa Llibreria
Verdaguer, vaig veure l'obra de Mistral, tracleiida per Artur
Masrkra. Tindria prou diners ? Tírnidament vaig empknyer
la porta de vidres : Un home vell darrera unes ulieres'. .Demano Calendau, el prenc a lses rnans. Quant? Déu meu I :
no en tenia prou: tot enrogit de galtes, d e k o el llibre sobre el tauieii atapeit. Calia esplerar que diumenge s'aclaris la meva econornia. Dos dies vaig m a r a veure el li-

bne darrera els vidws. Temia que d,esa,paregués com si 1"ex,emplar fos Únic. Dilluns d llibre fou meu. Encara els~ervo. Així per primmera vegad,a vaig coneix~erMistral enel catala nmet d'.Artur Masriera. Aquell any provava jo, peiprimera vegada, .de llegir Virgili en Uatí. Virgili en ilatí
en una vella edici6 die la biblioteka dels meus avis ex ndc,erzsio,meh'einsii et Burrnanni, apud B,ettinelli de Veneck,
any del I 784, i Mistral en les mans pulcres d'Artur M'asriera !
Vora de la sseixantena, A r b r M,asriei-a traduia alnb empenta R!squ,ii(Prometeu e,ncadenat i Els perses) i traduia
i coinentava L'es Siracusanes, de Tebcrit. Uns anys més
tard, encara escrivia una Bibliografia d e Tedcrit. Encara
pocs di'es abans de morir f,eia la crítica de la traduccib ktina Fle i'Atlantida, dme V,er;daguer,d'egud~aal P. Viñas dme
Sant Lluís.
Molbes a l t ~ e scoces em deixo, em d~eixosobretot el formidable tresor dels seus articles a Lo V~anguardia,pedrera riquíssima per als historiadors dtel vuit-cents. Pero aquí
vi111 destacar sols el val'or d'hum.anista i d'humanista cristia d'Artur Masriera.
L'1eclasi6 modserna de l'humanisme a Cataluilya, te en
el1 un dels seus precursors. Exemple pier a tots nosaitres,
els qui ginem els ulls a Grecia i Roana: fou un h m e
bo i pur. E1 s,eu 'taleiit i la seva inspiració i la seva ciencia
eren dons de Déu: a El1 els iiiuri con1 li lliurh i'inbna.
La memoria d'iell rornandrh entre nosaltres.

En .el capítol 111 de la Vida de M. Porci Cató, escriu
Coraeli Nsepos: « J,a veil, cornenci a lescriune historia i
n'ha deixat una en set llibnes. E l primer conté d s ftets dels,
» rcis de1 pobl,e roina. E l segon i el tercer expliquen l'ori>i gen de cadascuna de les ciutats ithliques, per la qual cos»sa sembla que posa a tots el tito1 d30rígens. E l llibne
»quart 6s dedicat a l,a primera guerra púnica; el cin»que, a la segona; i tot aixb explicat per capítols sumar%
)>mdels 5ets més cabdals. D'igual manera s6n tractades
»les restants guerres fins a la pretura de Servi Galb,a, que
»'depreda els lusitans. Afsegim que en totes aquestes guer-

>;resno dóna el non1 dels gmerals, a n o b els fets i supri»meix els noms. E n la inattixa obsa fa l'exposició de 1>)cosesdignes d'admiració d'ltalia i de les Espanyes,, i en'
s tots ,els seus llibres fa mostra de molta habilitat i di»lig&ncia;perb no d~ecultura)) Ara b4, d'aquests Orígens d8eC,ató, sols en resten uns fragments escadussers,
perb d'8aquest passatge de Corneii Nepos poden1 deduir
quina fou la singular concepció de la Ilistbria tinguda pel
v d ceilsor: «no d6na els noms dels generals, anota els
fets i suprimeix els noms», a t q u horum bellorum duces
non nominauit, sed sirze nominibus res notauit, 6s a dir, ia
histbria és realitzada pels pobles immediatament, no pels
cabdills. Cató, doncs, t6, per molt simple que sigui, una
concepció democrhti'ca de la Historia en contradicció amb
rota la concepció clA.s,sica,que 6s essencialment ,aristacritica, idhuc quaii, com es~devéen Tkcit, ~'~estableix
una
oposició ,entre les gestes del poble roma abans d'Actiurii
i les d~elsemperadors. E n Ticit aquesta oposició no és. d'e
concepció de la Historia, sinó de maner,a d'escriune la Histbria, tenint en coinpte la veritat o no, i afecta tanlb6.
la moral d'e l'historiador, car mentre fou La histbria dels
fmebs dse l'&poca republicana, els historiadors els reportaren
amb tanta d"eloqü&nciacom de franquesa, dum res populi
Rom~animemorab,antur <mulfiauctores) pari eloquentin ac
libertate, i, al contrari, quan, en interes de la pau, c,algué confiar tot el poder a un scolhome, omnem pote~ztiam
iad unum conferri pacis interfuit, l a veritat Eou violada d~
cliwersses maneres : primcerament per ignorancia d'una política a la qual s:era alib; .en segon lloc, per la passió do
I'adulació o, al contrari, per l'o¿li a la t i r a n i a ~ .
P,erb tornem a Nepos. Nipperdey 3 ha cregut que les
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l., u S e n , u liistorins scribere institiiit. earum sunt Libri sepleiu. primus
coutinet res gesta6 regum populi Romani: secundus et tertius unde q a z q u e
oiuitas orta sit Tialica, o b qiiam reiu oiuues Origeuei uidetur appellase. i,i
q u u t o autcm bellurn Poewcum est primuin, iu quinto secnudum. atque hacc
omnia capitiilatim auut dicta, reliqusque bella pari modo persccutus est LEque a d praetursm Seruii Galbae, qui diripuit Lusitanas; ntque horum belloimn duces uon nonini~uit,sed sine uorninibus res notauit. in cisdem exposuit, quae in Italia Hispmiisqiie aut fiwent aut uiderentur sdrairmda: iii
quibus multa industria et diligeotia~ccoinparal, ilulis doctrina. Vita Catoxis,
111, 3-4 (F. B. .M 21 edkió. B&rcclorir, 1930).
2 . Wcit: Eistoraoe, 1, 1.
3. Edicib de C. Nepos m b comeutsri de C. Nipperdey ( ] l a ed. revisada per K. Nitte), Berliii, Weidmnnn, 1913.

guerres de les quals Cató n o esinentava els generals, enen
solaineiit aguelles qu~eseguiren la segona Púnica. Evidentment no. N~eposvol reberir-,se a totes les guerres exposades
per C,ató, cosa que ens confirma Plini el Vell qulan raporta que el nom d'un elefant de i'exercit cartagines ens 6s
tranisn~ksper Cató, el quai justament ((deixi de banda els
noms dels generals en els seus Annals» 4 . Ultra aixb, els
fragm,ents que resben dels Origens són prou explícits en
aquest extrem i prou eloqüents ells inatekos per a fer-nos
veure el to ingenu d'aquiesta concepci6 histbrica. S6n els
fragments 83, 86 i 87 d,e Peters. Anníbai és el ((dictator
CarthaginieRsium», Maarbai el seu ((rnagistmerequitumx ;
dels romans parla del tribú, del cbnsol; és a dir, dkis de
la comunitat política constituida, els magistrats i els gen e r a l ~valen pel cirfiec que la comunitat els ha confent, no
pel &om qzise porten. D'aquests fragments, el 83 (6s una cita d'Aulus Gel.li, 111, 7), t6 summa importancia, Cató narra les proeses que durant la prirner,a p e r r a Púnica va fer
el tribú militar Q. C'edici, pertanyent a 1'8exercit comanda$
pel cbnsol M. Atili Calatí, el 258, vora de CanarinaG:
<Una bella gest#a,bons déus 1 , i digna de la grandiloqüen>) cia d'els talents oratoris grecs, de&&escrita M. Cató en els
»seus llibres sobre els Orig,ens, neferent a Q . Cedici, tribú
ninilitar. El fet ve a resumir-sme així : El general cartaginEs
»8avaucapel territori de Sicília, durant la primera guerra
»:Púnica, cap a l'exercit roma; 6s el primer a ocupar els
turons i els indrets estrattigics. Els soldats romans, com
>) bonament poden, es fiquen per un iiidret propici als pa» ranys i a la desf,eta. E l tribú es presenta al cbnsol, li fa
nveulre con1 6s imminent el d'esastre, en un lloc desavinent ;
»voltats d'en'emics. S6c deparer -diu -si vols salvar l'e»x&rcit,qume cal f:er aixb : que manis anar quatre-oents sol>)

4. aPlini, N. E. S, 1 1 : Antipater aiictor est Unos (elepliantos> Autiochn
re@ i n bcllicis usibus celebres etiam cognominibus fuiuse; eteaim noucre
en. certe Cato, c m imperatorurn oomina annalibus d e t r a o r i t , cum qui fortisaime procliatus osset in Puoicn icie, Surum t r d d i t uoiatum allcro deme
inuti1nto.z Es q u e s t també el pawr de Peter (vezi's n. 5) pp. C X S X Y i
CXLI.
6. H. Peter, Hlrtolioori~?n Romnnovu?n ~eliguine, vol. 1. Lipsiae:
Teubner, 1914.
6. L a tradoceió que imserini a cootinusció Bs dcguda al Dr. Cebrii
Montporrat: Aulus Gelli, Les N i t s AtLpe8, POI. 11, Barcelon~, Fundsció
Bcroat Metge, 1934.

~dtit'scap a aquella verruga (ad uerrucam illam) -aque.st
nés el nom que dóna Cató a un iloc alt i costerut -, i que:
»els ordenis i exhortis a apoder,ar-se'n. L'enemic! quaii
»ho vegi, 6s segur que destacara, per sortir-los 'd pas i
»cornbatre'ls, qui tingui de més valent i rnés prompte, i
»en aquesta sola acció estara entretingut; 'i aquclls quatre»,cents, tots, sense cap mena de dubte, s'cran morts. Ales»hores, mentre l'enemic estigui ocupat en aquesta matan»qa, temps tindrSs per a treure l'exkrcit d'aquest indret.
»Cap altre cami, sin6 aquest, hi ha de salvació. El cbnsod,
r respongué al tribú que aquest consell li semblava a el1
» també enoert,at. l7,erbaqu~ests
qn,atre-aents soldats - afegf
»-l qui hi hauri que els condueki fins eii aquell indnet,
)) envers els flancs de l'enenuc? Si nin:gÚ altre no trobes » digué el tribú - disposa de ini per a aquest risc; jo faig
»do a t.u, i a la república, dse la ineva vida. El cbnsol regr,axcia el tribú i l'omple de iloances. El tribú i quatre-cents
rixen cap a la mort. L'enemic es queda adinirat d~eIlur
»audacia; cap on s'adnecseu, v,et aquí el que estan obser,
»vai~t.Perb quan es posa en clar .que dirigeken la marxa.
»,cap a aquella verruga, per tal d'ocupar-la, el general
»cartaginks tramet contra ells tropes d'infanteria i de canvdleria, els rniuors llames que tenia al seu exkrcit. Els
»soldats romans s6n envoltats; envoltlats i tot resisteixen.
N Per molta estona la liuit,a resta indecisa. Find~nentel
xmajor nombre s'imposa. Quatre-cents homes cauen en»;sems, colpits per.les espases o cosits a trets. El cbiisal,
nrnentrestant, mentre allS es brega, té ternps de recoliir-se,
» a indrets segurs i elevats.
» Perb ailb qae, per voler dels d&usiesdevinguk en aquel1
»cornbat a aquell tribú, cabdill dels quatre-cents, ho d e , » giré, no amh paraules m'eves, sin6 dmel nlabeix ,C8ató: B Els
~ d é u simmortals atorgaren al tribú militar la sort que es
»,merei,a pel seu coratge. Car vet aquí el que s'eschevin»gu&:tot i haver-hi rebut moltes ferides, ni una sola fe» rida no rebé al cap, i entre els inorts, extenuat a c,ausa
»de les ferides i per tal com havia p,erdut sang, fou reco»negut. El llewaren del camp; i havent gu~arit,encara
»prestA sovint a la república el seu ajut valent i decidit ;
» i amb aquella gesta, que lleva la vida a aquells sold,ats,
»salvh la resta de l'exkrcit. Perb la glbria d ' m gran acció

» depkn molt del lloc on l a posis. Lebnidas, el lacedemoni,
»que a Les Terinbpiles acoinplí u11 fet .s'emblant, a causa
>,de l a seva coratgia tata l a Grkcia iilustri ainb rnonu»ments la s'eva gloria i assenyalat prestigi de celebkrrinla
» f a m a : amb relleus, estatues, inscripcions, histbries., i i»ti:es coses demostren com sentien grat per aquesta ges»'ta; poca Iloanca resta, e n canvi, al tribú militar, que
~ f é ue l maiteix i s#alvila república. »
Fins aquí Cató. Afegeii A. Gelli: ((D'aquest testimonniatge iilustra M. Cató l a coratgia del tribú Q. Cedici.
Ferb Claudi Quadrigari en el iiibre terc dels seus
n n a k 7, diu que el seu nom no era &dici, sin6 Lab~eri.»
Alguns S han cregut qu'e M . Cató feia excepci6 d e la seva norma i retreia el nom d e Q. Cedici, el tribú militar.
Primerarn,ent, encenein quie les paraules de Cató citades
per Gel.li coinenoen allí o n el tribú s'adreca a l cbnsol : «Sóc
de parer - diu- si vols salvar l'exercit ...» (ce~zses, inqui6, si fiem serv,are ais ...) tal coin ja havia estat entes
d,es d,e Gronoviusg. Segonament: 6s A. Gel-li qui dóim el
nom i identifica aquel1 tribú militar amb Q. Cedici. Els historiadofis, que necordeii el fet, tracten tots d'id'entificar-lo ;
uns l'anomenen Laberi, d'altres Q. Cedici, inolts M. Calpurni Flainina; tots ells han pres de Cató l a substanci,a
del relat, i a ((tribú nulitara han afegit un nom. -Si aquí
Cató esmenta un home heroic, 6s el lacedemoni ~ e b n i d i s ,
per tal c,om per als,euargument li convé d'edestacar l'anomenada del grec en contrast amb l a manca de gloria del
roma. És pe? aixb que Quadrigari l'anomena Lab,eri, Livi, M . C,alpurnii d'altres, cam A. Gmel.li Q. Cediciio.
Nipperdey 11 h a cregut veure les causes d'aquest silenci
e n el costum de posar davant dels fets anuals. els poms dels
magistrats d e l',any a Roma i a l'es províncies i, per tant, con~egutscom eren, n'hi havia proü amb anomenar els cArK Vegi's Peter, op. cit., fr. 42.
8. PLT exernple, C. Naociiesi, Storia d ~ l l zLsttarnturu hti>t&a,rol. 1,
p. 147 (~Wilano,1932).
8. Vegi-? comzlltui ad GeB. 1. c., eii i'edieió de Lej'derderi dc LFGli.
10. ,Fronti 1, 5, 16: *Idcm fecit. slib Atilio Calatiuo corisule ia, ciiiiis
uarie traditur n o m a : alii Laberium, ~ionniilli Q. Ci~ediciuw,,pliirirni Calprirnium Flnminsni iiociLatuni 0ci.ip.jaruntu. Cf. Livi Epit.: 17, 22. 60, 11 i
els qui el acguiren: Orosi 4, 8, 2 ; Blorua, 1, 18, lj; Zaoaras 8, 12; Aiireli.
Vi,i:tar, De U~I.i l l a s t ~ .39, 3 i tainbé Plini X X I I , 6, 11.
11. loc. &t.
(
I

recs. Peter afegeix que les causes d'aquest silenci podrieq
ésser 1:enveja Imalignitat contra els seus enemics, les ges$es dels quals no volia exaltar, o bé la t'emenca d'acréker
la superbia d'alguns. Af'egeix que aquest costum el trobjern
tambk a Grecia, com en els Persds, on esqui1 descriu. la
batalla de Sa1ainina.i esmenta molts perses pel nom, pero
no Temístocles ni cap altre greclz.
Pero, sobre els nlotius que'l'iilduiren a treure (detraxerit, diu Plini) sistemiticament els noms dels imperatores, insistirem més avall, car s6n tant complexos, que entsenem que afecten - com liem anunciat més amzuit - rota
la s~evacom'epció de la Histbria.
Abans, perb, de separar-nos del text de Nepos, voldríem
insistir sobre alguns d'els seus extrems.
En traduir el parigraf 4 d'el cap. 111 de la Vita Catonis
ens hem apartat de 1'~excel~lent
versi6 de M. d'e Montoliu,
car hem entes els rnots afq~ciehaec om,nia capitulatim sunt
dicta, « i tot aixb explicat per capítols dels-fets més caibdals»,i no hem interpretat capitulatim com ((simple recapitulaci6)) és a clir « breurnentx, (isuiniriament » . Aquesta interpretació t é una certa legitimitat i3+ car s,einbla recolzar en un lloc d e Plini el Viell val. Hist. 11, I 2, 5 j) :
Nunc confessa d e iisdem bueuiter atque capitalutiin attitzgam ration,e admodum n~ecessariislocis strictimqure reddita
que el nostre excel.lent llatinista M. Olivar14 ha traduit :
«Ara tractaré breument i sumaria deis punts en que tothom esta d'acord, a~ont~entant-ine
d'e donar curtes explicacions en els llocs que sigui absolutament*necess~aride
donar-ne». Amb tot, creiem preferible una altra interpretaJcióiK Piini vol parlar dels eclipsis i triar ex capitibm
rerum per donar curtes explicacions. Aquests capita rerum ja s6n enunciats en el llibre primer, mena d'índex de
capítols de les mat&ries.rontingudes en l'obra. Així capita rerum venia a significar «índex demateries cabd,als».
12. p. CXLI ag. O f . E. Mcycr, Rhai~i.Mus. 37, p . 613 i Gutschmid,
KlePne Schriften, V, p. 62s.
la.. Així l a majar part dels I ~ n i c si diccionaris llatins mnouah.
14. Plini el Vell, vol. 1, Ziivtorin N a t m l ; t e r t i tradueció de Llarcal Oliuai.. Rarceloiin, Fundneió Bernat Xetge, 1923.
15. Ilriii estat revisors d'ambdua trzduecions, la de Nepos i In de Plini, i hem respcctat les vcrsions d'un i altre traductor, cnr - repetim-ho
d n lcgitiines i opinables tot i que 1s nastra ioterprctacib p c r ~ a o n len dik e i a i , baldameot només sigui en un petit matis.
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«icumari»,com ho confirma Aulus GeNi en el prekmbul al
seu. fnd#exde materies de Les Nits Atiques : Capita rerum
quae caique commentaris insunt, e.rposuimus hic aniuersu, ut iam statim declarefur, q.uid quo in libro quaeri Nluenirique possit; ((Posoa coritinuaci6 tots els sumaris de les
».mat&riesque es tract~enen cada comentari, per tal que
)) h m skpiga tot s,eguit el llibre on pot cercar-se i trobar)use un punt determinat)) 1% Si s:objectés que, si bé és possible aquesta significació de capita com ((capítolssumaris »
en epoca tardana per influencia de la llengua jurídica imperial, 'en la qual vol dir «p,arLgrafsd'una llei »,en canvi no
6s justificable en els últims anys d e la República, retraurfem uns mots de Ciceró, el qual, parlant de L. Crassus,
diu: « E n el disc~irsaRudit, moltes coses s6n difes arnb
»grave?at, moltes arnb dolcesa, moltes asprament, moltes
» amb plasent*eria;m.olt més fou el que va dirque no pas el
»que hi ha en el t,ext escrit, $0 que pot comprendre's per
»algun.s d'els capítols exposats i no descabdellats (quod
» e x quibusdúm capitibus expositis nec eirplicatis intellegi
xpotest). Aquel1 mateix discurs censori contra el seu col»lega Gn. Dotmici no 6s un discurs, sin6 gairebé uri su»mari de c o s e (sed q m s i capiia rerum) amb un comen))tan quelcom més extensx 17. D'on entenem nosaltres que
dme capilum neix capituEatim tal com apareix tot al Uarg
d'e la Ilatinitat, malgrat que sigui un m0.t raríssim. Aixf en
el retbric del s~egleIV, Fortunaci$i: capitalatirn quaestion i b m ordinarii8,'ien el s~eghed,e Cicmer6, en el nostre text de
Ncepos: omhia capitulatim sunt dicta, «per capítols sumaris on sols es parla de les cos'es cabd8als» ; idhuc afegeix
la idea de «capítols entre ells destriats)), sense el lligam
d'una narracid contínu,a, an els fets l'un al'altre sS'encadenen. Aleshores cnpit'ulatim és la versió adaptada per
al'adverbi rr?ahaiwSG; i el seu verb ri?ehaiw usat per Tucídides iPolibi, en el s~entitde solament parlar de les coses
principals, les més importants, solam~entallb que És cabda1 19.
16. Geiii, 1, 25.
17. Cicer6, Brutus, 44, 164.
18. C. Chúius Forluaatianus, Rhctorien, 2, 1 (cd. O. Hslm, Rhetores
Zat. mila. Lipsiae, 1863).
19. Tucúdidis, 6, 91, 6; Polibi, 1, 13, 1, Of:Peter, op. ait. p. L X X I I I sr.

Aleshorescapilulatim afecta tota l'obra de Catói ens explka que aquest narra soltiment els fets cabdals de la histbria de Roma tal com el1 h'o entén. Aixb li permet, d'una banda, narrar ext'ensament alguns fets, com la gesta
heroic,a d'un tribú d t a r , i per altra banda incloure gran
nombre dsels seus discursos, com la ofiatio pro Rhodiensibus i aquel1 altne in rnulierurn luxf~riam'z1;Sclhuc, pocs
mesos o dies ahans die morir, ins~eriaen els Origens el que
pronuncia contra Galba22, tot i qu,e l'obra tractava amb
la tria
preferencia de les guerres.. Li permet, tamb6,
que fa, de prescindir de les banalitats insertes en les tabulae dels Pontifexs maxims : « No cm plau. d'escriure e l
que 'om .traba en el registre (tabula) del Pontífex mhxim,
com 6s ara ]:es epoques en que han antit cars els queviures,
Les vegades que s'ha escaigut que la claror del sol o de ha
lluna hagi .estat entelada per calitja o altre impediment » 23 ;
en canvi té ejpai per a parlar de 1:s caracterfstiques gener a l ~psicolbgiques dels pobles, coin els iígurs, vanitosos,
menfiders, i sens8ecultura24 i els gals, acurats cultivadors
de dues coses : ltes armes 'iel parlar .agut 25 ; i de les coses
dignes d'admiració d'ItSlia i d3Espanya.Es a dir, no sempre narra les cos,es surniriamsent, sinó que usa de brevetat
quan li convenia i pfienia exbemsió quan la materia ho demanava 28.
:Resulta, doncs, evident - al nostre parer - que del
mot capitulatirn es pot deduir que en els Origens Cató procedia per capítols on eren resumits arnb rnajor o menor
extensi6 els fets cabdals, i sols aqu,ests, encara que ens sigui
llegut de suposarque en els dos últims llibres la narració
era més rica de detalls. Es d~edueix,també, qve Cató empri
un mhtode gairebé únic en la historiografia romana: la divisió de la n,arració per llibres i aquests per argumments: per
fets, i noaqulests enqu'adrats indistintament any per any en
la ,successió croaolhgica d'els fast'i consdars, com s'esdeve:

,
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20. Peter, fr. 96.
Petci., fr. 111-116, 118, 119.
Cicerb, Bmti's, 89 i 90.
23. A. Gelli 2, 28, 6 (Pcter, fr. 77).
24. Peter, fr. 31, 32.
25. Peter, fr. 34.
26. Cf. Petei., fr. 62 (ea S e r . nd
X I , 507) on les parai~lcs dc
commtari de Servi son: quod Cato pleaiusime a:isecirti~s!at nla qiisl cosa
Cató La explicst de m a n a n bm completas.
21.
22.

h.

nia en d s Annales Maxtmi;i en les narracions dels historiador~Fabi Píctor, Cinci Aliment, C. Acili, P. Corneli Escipió, i Postunli Albí, i després en les de gairebé tots d s
historibgrafs romans, rels quals, almenys furinalment, servaren la manera annltüctica, excepdó feta de Florus.
Aquest mhtode, a més, li permetia un gran rigor en el
sseii sistema de conc~ebrela histbri,a, car altrament, en donar el relat per anys, aquests havia, no de numerar-los, sinó d'~anomenar-los-.passi el mot - segons el sist,ema romi, pels magistrats anuals. Els fets s'haurien esd'evingut
s,ota la magistratura d'e tal o tal persona que eU no hauds
volgut anomenar. Entestament rigorós, si 6s vol, pero que
responi'a a la s,em concepció que, els fets eren acomplerts
per la comunitat romana i no pels inclividus. Aquesta obsessió s'expressa {encaraa través de Ciceró quan exclama:
en les Tusculanes, xp~erb,< a que citar noms de generds
» i capdavanters (quid duces et principes nomine&) quan,
»isegons que escriu Cató, les l'egions partiren sovint p'e»hes d"ardor cap a llocs d ' m pensaven que no toma)) rien ? » e ? ; com tainbé ten el Cato Muior, en .un passatge
s~emblantque Ciceró posa en boca de Cató el Ve1l85.
Ens interessa, també, provar s i realment Cató era ja
v'eU quan comencii a escriure els Orígeas, com afirma
Kepcs, car l a posici6 de sentirnent que el duu a un sistema 'de pensament que atribu'ek forca creadora a la seva
negació de les personalitats i, per tanrt, a la seva singular
concepció de la Historia, demana llargs anys de covar sentiments 'd'inferioritat, tal i com exposarem m.és endavanf;
postula un previ cl~esplegamentd'e la vida d'e Cató amb'prou
t;emps per a pascar d?actituds e n f r o ~ td'indiv'idus a posici,ons genleralitzadores enfront de dseterminats valors.
Si rentenem s,emex, almenys com a ja sexagenlari, Cató
feia d s 60 anys el 1 7 4 a. Cr., car l a data de naixeinqh
m6s autoritzada 6s La que fixa Ciceró, any 2 3 4 a. Cr. 29.
27. 1, 42, 101.
28. XX, 75.
29. Pez a Plotarc i L i r i I'ariy de nnixeop fou el 239 a. Cr.;per tant,
compta 60 anys e l 171 p. Cr..LTeiis aqrii ulies altrw dades cronol6,oiquques. E1
217 t é lloc l a bntnlln de Tvasirocn, gu;i.iiyndn pels iartiginesei~os,el 216 Cató rebia el seu primer mtipendi militar aota el cornmdi~rnentde Q. Fabi hlLxim,
quc operava als voltants de Ghpuii: ern el mztcix any de la gran desfeta de
OUuies. E l 209 ci.a a I'exbrcit de li'abi; que nrsotjava i prenia Turent. Es
dubMs pi f o u tribii militar a Siciliii en 214 (consolet de Q. Fabi i M. Clau-

P,erb reporta Livi" que l',any 195, s~otael seu consolat,
els tribuns de l'aplebi M . Fundani i L. ~ a i e hdenlanareni
la derogació de la Llei Opiw, de m,esunes contra el luxe de
les dones. c a t ó defensa la llei, i Vaberi en el seu discurs'
contesta a la protesta de Cató sobre el que benia d'insblit i
intolerabie la coacci6 de
]les dones en ~ q u e l l smoments
. . .
Uancades al carner i interwenint així en la vida pública, i
com defensa d'aquest procedfr dse les dones retreu el
test?moni del propi Cató, que en els Origens elogia altresintervencións de. 1 s doaes en la vida públic,a pel bé
de la ciutat : tu'as adu#ers,aste origines reuoluam. D~eltext
de Livi es desprkn que, cap a la quarentena, Cató ja Iiahii'escrit i publicat aiinenys part dels Origens. Perb, com
6s cert i notori que T. Livi-solt i que respecti, si es vol,
el fons historie-construeix el1 mateix, segons la t'radició classica, tels discursos dels seus personatges, almenys
part deis necursos oratoris que empren, no pod7em donar
autoritat i confianm a uns mots com aquests del discurs de
Maleri, que traeiuen ben clara la ~educciósoferta per i'historiador-orador dme produir un tan bon efecte orato&".
P'er tant, en aquest lloc, .el elestimoni de T: Livi no 6s pr,ou
p e r a contradir I"afirrnaci6 de C. Nepos.
di), a
i Cioeró dio que eia soldat de l'exhcit de Fabi a Chpua. Swvi a le3
ordres de G. Claudi Neró, i premgué part en 1%batalla del hletaure, on mori
Asdrúbal (207). .En 204 fou qücstor nssiznat al consol P. Corneli Escipió,
que. acompanyi a Sicilia i a 1'Africa. E l 199 fou elegit edil do la-plebs amb
G. Helvi. E1 198 anh A Sardenyti de pretor. E l 196 (tenia 33 anys) fou eler
git cbnsal juntarnent amli L. Valeri Plac, i li toch el govern d'Espanya..
J,'ang 192 neiu el seu fill Marc. El 191 6s nameont I e p t eonsulrxr de X .
Acili Glabrib; I'acompanp? co ln guerra contra Anl'ioc i pral part principal
en la batalla de les .Termipiles. Legnt de M. Eulai Nobilior a 1'Etolia cn
l'nny 189. A partir d'sleshorei j a no exercí més cirrecs militus. E1 mateix
any 187 es presenta caodidnt, debddes, n l'clccció de censars. E l 181 (als.60
aoys) obtingué ln censura, smb el rao oell cnllqa L. Yalori Flnc, en
111Uta contra el patriciat. Després js no w e r c i cap altra magistratura, pero pmssegui la seva yidn política coin a senador. E l 157 presihi u&%comissi6
romana d'arbitrntge palilic entre Masinisnn, rei de Nurdldia, i l a república
d e Cartaga. E l 1 5 4 t o r o i s inullmar+; i d'aqucst m e t r h o n i nssqoé "o altre fill, Cxt6 SaloniA, quo fou w i de Cat6 d'0tica. L'any 151 4s el de 13
pretura de Servi Galbn. En 152 mar e l seu fill gr:m, Marc. P o 160 té
lloc la declaració dc guerrs n Caztapo. L'any segiient, 149, mor, nls vuG
+.anta
r i n r d'erlnt,.
.
.~
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30. XXXIT, 6, 7.
31. Vegi's Eohl, Ueber Zzoech t~ndBcdnutw~g.de?livienischa?~R&m,
Rarmen, 1872; Ullmsrin; La tcchnigvo des diacozcrs clan6 Tacite, SaUiusto n t
Tits-Tive, Oslo, 1927. H . Pcter. Die gsschichtliche L i t t e r n t ? ~Ü~ ~ B Pdi8
romischs Rnisarseit 62s Theodosiw I ulid ihre @ellen, 2 701s. Leipzig,
1897; vol. 11, p. 299 rg. i Soltari, Tiviw' Geschichtstocrh, I~eipzig,1897,
pp,. 3 i 16.

La primera lectura- d'un passatge de Plutarc3' seinbla
també contradir el testirnoni de C. ~ e p o s :«Diu que esncriví l'es seves Histories
amb la seva prbpia m i i
»en grosses lletres, perque de casa estant el seu fill pogués
»treure3n profit per la coneixenca dme les antigues fetes
)) pairals » . Més endavant 33 torna Plutarc a al.ludir l'obra
de Cató historiador, en ocasi6 de parlar de la política com
«la m6s bella ocupaci6 de fa vellesa)) i afegeix: «els seus
»descansos i distraccions, quan tenia lleure. els aprofitava
»per a escriure llibres i per a coiirear les terres. Escriví,
ndoncs, discursos sobre tota rnena de temes, i histdries; i
»quant a l'agricultur,a, s'hi interessi quan era encara jo»ve... Té escrit tambk un llibre d'agricultura ... » E n aquest segon passatge ens sembla evi'dent que Plutarc es
refereix als Origens, i en parla com d'una obra d e l a veIlesa.
~ b a n at la primera referhncia, Wilms 34 creu que es tracta tamM dels Origens. Ara bé, Maríc, el fill de Cató, nas-.
qué cap al 192, car el 1 7 3 feia les seves priineres armes
contra els lígurs, a l,es ordres d~ePopili Lenat; per tan4
si es vol que el que li dona Cató a Ilegir, escrit en lletres
gross,es, 50s ja l'obra On'gens, caldria. suposar que el miny6 tenia uns deu anys, d"on resulta com a data l'any I 82.
E n conseqüencia, caldr'ia suposar que cap aquest any, Cat6 havia escrit ja gran part dels Oripens.
Perb Plini el Ve11 report,a en la siva Nafuralis Historirs35 que Cat6 en el llibre 11 deia que Arnerii fou fun:dada 863 anys abans d,e la guerra de Perseu; i bé, corn
que la declara& d'aquesta guerra pel Senat fou el i 7 I , i
la batalla de Pitna, que hi posa terme, tingué Iloc. el I 68,
,cal admetre que Cató, quan escrivia. aqu,est passitge del
llihre 11, tenia, si m6s no, s'eixanta sis anys. E n conseqü&ncia, les Histories .que donava a ll,egir al seu fill cap allk
h n y I 82 no eren pas els Oriiens.
D'altres han vist ja de temps aixb mateix i han cercat definir el caricter de I'ecm'entadia obra pedagbgica.
32. Cntd, XX, 7. C i b m edicib i tradiicci6 dc C. Riba, Batcelona, Fuo. .
dwib Bernat hietge, 1927.
33. XXIV, 11 al fiad i XXV, 1.2.
34. $1, P. Cato%is ~ i t enl fragmenta; Jlortmutt,, fas. 1, 1839;.11, 1843;
11, P. 9. El mateix opina L . hlercklin, Philglogus, I V , (1849), p. 424.
SS. 111, 114 (Petm, fr. 49).

.

jordansc creu que era un Epitome, pre-lesmcrit dels Ori.
gens. Aixb hauria exigit d e Cató un .pla de l'obra concebut. molts anys abans. Per a Dr.unann 37- l'opini6
He1 qual adoptem, con1 també ho fa Pet'ersa-són co>se3 distinbes els Praeoepta i les Historiae adre~adesal
fill i els Origines. Cs possible que ]'es ~ ~ s c ' o r i &
ad filiurn
fossin nomks cscrites surniriainent, un grapat de gestes
d'els avantpassats que tinguessin un valor alliconador, cos'es
sernblants a 1'1e~isodi
de l'h'eroic tribú militar d'e Sicí1i.a. Es
possible també que algunes ##elles, perllur tal passessin
m6s tard a 5ormar part dels Orígens amb distinta redacció,
car alechores ja treia els noms de Les persones. IJser últim.
no vei.ern obsiaclegreu per a sdposar que les Historiae a!d
filiurn formessin part dels Proecepta. LZlguns, corn Petergg, han cregut a r r i s ~ a tsuposar-ho, per la dificultat de
conjuminar aquesttes histories per a un infant: juntament
amb els Ilibres de Miedicin,a i de Rhetorica que tamb6 els'
Pfiaecepta conteni~en.Entenem no~~altres
que els Pfiaecejta
no obeien a un pla sistematic, no eren una «lenciclop~dia
pedagbgican, sinó que, passats els. anys, C,ató publicao bt5 algíi va fier-ho despr6s de la seva mort - un conjunt,
un.corpus dels tractats escrits en diverses kpoques i despariats, perb tots amb intenció pedagbgica, i aleshores podien encabir-s'$hi també u n s .«alliconiaments» al seu fill,
trets de les gestes dels avantpassats:
E n conclus~ió;t,enim,doncs, que Cató comen~Sa escriure
els Origens passat l'hpy I 74, i com que escrivia el segon
llibredesprés del I 68, hom p0.t ja calcular que fou e.ntne
aquests anys que inicii la tascaPo. u n t e r m e aproximat
seria I'any I 70 a . Cr.. S'e n'ocupava, quan li arriba la
mort. Cic,er641 ens diu que 1"any abans de morir treballava en d llibre 7t. 1 pel rnateix autor49 sabem que, ja
36. H . Sordan, 'N. Catwais prnater libvwm d i r e nisticfi quaa eztaat,
Leipsig, 1860, p. XXI.
37. W. Drumnann, Geschichtc noms i?' reixak Uabergil>tge uon de? republihnnischen m non<r~ch?.irrhsn
Prrf~rmgig, 6 uolrim~, Kooisberg, 18311844; vol. V, p. 143 S.;
(D2<qiicsla obrs hi ha una segoiia ediciú n ciira.
de P. Groeoe, publicada a Bcrlin, 1899-1929.)
38. Uistor. T o n . rzl.: p. CXXX.
39. Loc. cit.
40. Vegi's E.J. Neumann, s Hermes, X X X I (1.896), p. 528; Teufiel
i Schane, aduueteii cl 174.
.al. De saactute, XI, 38.
42. Bmtus. XXVIII, 89.

molt veli, pronuncia un llarg discurs contra Galba, que inserí e n els Origens pocs dies o pocs mesos abans de morir.
H~eusaquí, doncs, un e.sernple de tenacitat magnífic en
aqwest roini polític, financer, agricultor i militar. Inicia
la seva tasca d'historiador amb voluntat de pedagog que
adoctrina el till. InterromÍ, ajuksta activitat quan el fill
ja no ho necessita. Més tard, dut també per un interes pedagbgic, la rep~kn.cató vol &ser .un inesGre per al poble
romS coin abans ho havia estat per al seu fill. Li escauria
ben bé ajuella sentencia ciceroniaiia: la recerca histbrici
i monumental és una simple cuiiositat si no perseguek una
finalitat moral 43. Cató, si més no; intenta destruir les amhicions personals.
Aquesta lenta elaboració de I'obra permet de donar una
possible explici6ió 44 al títol Origenzs,' que si escau als
tres primers ¡libres, no aiuí a la resta. És possible que
. Cató, prepa2at .en els anys pastenors a la seva darrera magictratiira(184 a . C r . ) per lectures i. estudis,
.
pels quals acaba apassionant-se45 es posa a escriuce i publica, sota el
nom d'O~igenes,la Histbria de Roma sota els reis i els
orfgens de 'les ciutats italiques; aprofitant per a aqu~ests
els historiadors Pfor i Tim~eu. Revelava
una visió ;m.
fila - 'diriem, univ<ersal- d,e la hisstbria, no deixant en
I'ohlit les tiutats d21tilia, cosa que pot ben explicar:se si h o m
quina importhncia encára tenien
e n el s~eu t,einps. Po'sa a aquests tres llibres el nom
de Origines, coin una adaptació dmel mot grec ,T!o!; tradícicinal per a la més vella historiografia referida a fundacio,ns de ciutats i, així, e s situh cliis la serie d,els' his,&onadosrs d'O.ccident que
en Antíoc d'e Siracusia4#, contemporani d'H8eródot. Publicada aquesta obra,
continua la seva tacca d'historiador fins a la mort,. i. aleshot.
~

.
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43. De findbus, V, 2, B.
40. Vo@s el w<detxr;dc Nepw i FesLus, p. 198, 0. DI.: Odgi?iimr libros
r/?&ottinscrirsit Coto. no?>.sntix planl~nz titl~lrcmpropositi s ~ uidet.ur
~i
amylea?,s, qu"7uZn prne9mz~on.t en, qrcla szriit rol.itin g e 8 t n r 7 ~ m p o p d 6fionsa?a. Cf.
:H. Jordari, ediliciú cit., p. XXIV i L. '<IIcicklio: Philologus, 111 (1848),
n. 270.
4 6 Nepos, 111, 2.
46. Escxiví una obra -ip' 'Irai.!ei, en In ,qokl eren expb.at els nrigcns
do Ics cintats itiliques. Vegi's hagmenb cii Müller, Pwqmenta historicorum grarcorum, 4 uoliiins, ParW, Didot, 18.41-1808; vol. 1, 181-184. Tat
amh tot, e l sistema de Cató és pics deTirneii: vc@s més endsmnt.
L~

res, ja mort i'autor, s6n publicats els llibres restants degits
d s tres anteriors. Els editors divideixen l'obra en set llibres i donen al conjunt el mat& títol quse teliia la part
ja coneguda, car no els sembla adient el d'ilnnales ; Únic,
ahrament, de que aleshores podia disposar la Ilengua, car
Í ~ T O ~no
! ~.els era familiar, i gesta o facta no sorgí com a
possibilitat d'e títol fins més tard.
Hem tractat fins aquí, doncs, d,e comentar i acl'arir la
referencia de Nepos a I'obra catoniana en aqu'ells aspectes que interesen per al nostre objectiq i per aixb deixem
de banda punts de gran interks, com 6s ara el coinentari sobre 91 judici: in quibus multa industria et diligentia
compare!, nulla doctrina. Ara sols tractem d'establir que
la concepció de la Historia a que arriba Cat6, només pot
explicar-se estudiant-la com una reacci6 del seu esperit,
reaccló que és el resultat d'un llarg piioc6s de la seva vida
psíquica. Ultra aixb, voldriem p r o ~ a r que,
:
si intervenen
factors de tipus personal, aquests troben el suport de característiques constitucionals de Roma.
Quan Cat6 comenca a es'criure la seva obra histbrica,
quan aquest escriptor del segle segon abansde Crist empren la seva tasca, ja amb la idea preconcebuda que sols
el poble-~o~lectivitat
fa histbria, i en s'enyal d'&b suprimeix els noms dels capdavanters, trenca ambla tradició de
la Histbria al llarg de tota l'antiguit,at, la concepció aristocrit?ca d'e la Histbria.
Ja Evkmerus, interpret materialista de l a Histbria sacra en la seva obra .r,e: n~.~!.~,j47, topa amb el fet que la
historia és una creació de i'aristocticia. Es a dir, amb'el
fet mateix que l3>homecongriador d'entusiasmes, l'homine fort per a conduir, era qui f 4 a els pobles. Aquest
uir clarissimus, I'auriolav& després el mite que entom
d'ell teixiren l'epos i la narraci6 histbfica, i a l seu voltant,
6s l'element dbcil. P'er un
en el seu seguici, la c~~lectivitat
o altre motiu, aquests hetois duien una certa exemplaritat
que els feia ideals als ulls de iiur gent i, per aixb arrosxgaven i per a k b implicaren aquestes possibilitats d'idealitz,acions posteriors i de mite.
47. E. Rhode,Der gri~chiseho romo?^, Leipzig, 1900, p. 286. Seguraient. en squesta obra 4d «dcxnrata escriptor sieilii hi ha tamb6 els
principis de I'e~oludóde 21 novena.

I-I~aditSpenglerP8 que sois tenen histbria el sacerdoci i
l'8aristocrhcia,i !es dues histories tr,anscorrien en les altures
del que 6s humk. El camperol, en canvi, roman sense historia, en el fons. Insistint: s6n també aristocracia i sacerdoci els qui €an la historia, car llur histbria no 6s per a, 6sser viscuda, sin6 per a tenir un sentit. Eis per akb, tambk,
que la poesia homerica 6s pura poesia de classe, i solam,ent aquest m6n de la nobl!esa i l'heroi viuen en Ho,mer.
Tot. amb tot, ens consid,erem lluny de Taine i de la sevaidea dae 1'Aristocratie bieizfaisa~te.Nosajtres no pqopugnem una politica, ni fem una crítica menat,s per idees polítiques d'el segle ~ 1 x 6 ;n i tampoc valoreni, corn valora
Taine, car sols pretenern constatar, i de p,assada, un f'et:
el m6n antic és una creaci6 d'aristocricia. Ho és, en la seva genesi, d m6n grec heroic, la monarquia, l'oligarquia
i la democricia; i ho és amb tanta de forca, que la di!;
pagué alliberar l'individu del c~~lectivisn~~e
familiar que
s'arrossegava d'el ve11 clan patriaP.al- yiro; - fins a fer-lo
l'iniciador i realitzador de la foirmidable performan~aque
.anom'enseml'expansi6 gnega. La historia grega acaba quan
es tpenca l'equiljbri entre democrkcia i individu.
És un ,error greu. de Fuste1 d'e Coulanges d'establir a,
Grecia- ho fa per a tota la ciutat antiga - una antinbmia
irreductibl'e entre !',omnipotencia d'e la ciutat i la liib'ertat
individual: «el ciutadh era sotnles en tot, i sense cap reserva, a la ciutat; pertanyia a ella tot sencerx 49. Hi ha,
evidentment, una etapa en la qual la família comprimeix
13individui e! sotmet al seu infieres col.hectiu, pero, idhuc
deshores, ja treballa I'esperit grec una forca individualista.
8
Jfi decadencia de Occ<delzte, traduc. de M. G. Morente; 4 rols. Madvid, 1923-1927; vol. 17,pp. 3$, 36, 110. Hcm r ~ t r c tmots da O. Speiiglei,
justamnt perquh aquest musa 1'Ant.iguitst de manca de sentit histdrii,
o m si el mite no foc histbria per als antim, i histbiia en el sentit pro?
fund, L31 mm postula Spenglilr, per bé que snllacada amb tengonia dins
les formes més nobles de la poesia, car a Cirhiin ela lirnits entre naturdesa
humana i natural es^ divina, entre déua i hoines. són semure una mica incerts: ucgi's nota 61.
'LB. La C M Antiqua, Pa7i8, Hachette, 1927; p . 265. Vegi's Glotz, Lo
Citd Grecpue, Paris, 1928, p . 5 se,os. V. Bvsch (Las doctrinss poNt*l~ea
des philosophes alkmands claasiquea, Paris, 1927, cap. VII), d'altrn banrki, rol demostmr que la idea d e l'E~tatdeHegel no esid d'@cor'darnb la idsu.
de l'Estat antic. E l mateix Hegel, pero, ha reionegut t l s bella individualitat gregan, iot i feot retiet a la substincia de la civilitzaciá grcgir,
d'excés d'individualisme. Ultri aixd, si hom retra.rués PlaM o Aristotil, caldria recordar que en ells cls fsts s'sllunyen per a Zonnr U m a la otapia,

É s I'epoca dsels h,erois homkrics. Sota la pressi6 de laliui-

ta contra una collectivitat enemiga, la figurad,el cabdill
pren relleu, el veil cap resta arreconat ; Peleu rornan a ca@.ai Aquil.les dura a la Iluiba els seus gu'errers. Aqwest heroi
6s encara cap d'muna estirp, pero, p!er les seves altes qualit t s , esdevé superior a la co,muna mlesura del? seus. Aquest
heroi ens dóna una pauta de coin prcvgi-essa la individuauzacii dels caricters humans. Es, alhora. el deflex Cuna
aspiració a endtir la personalitat humana cap al sobrehuini. E n aquesit sentit pot explicar-se Popinió agud!a d ' i WuiidtsQquan afirma 'qule és la figura de l ' h e
roi la que ha forjat a s,emblanqa seva la figura del d&u.
- invers~ament del qume creu la mitologia tradicional - i
és aquesta subliniació de la personditaf humana que fa
que siguin franqu~ejables els llindars entre la humanitat i la divinitat, hdhuc en la Grecia histbricabl. P8ertal
cam 6s valoritza, alesliores, La c,apacitat individual, s'arriba a i'ideal de l'heroi, i, aquest, 6s la iminediata realitzaci6 de la idea de personalitat.
La poesia homkrica és un ceflex dS,aquestideal s. En
1.a batalla, la victtria ve per l'obrar d'aquells, n F d i i ~ r , i , que
combaten en primer rengle. BaLren de iiurs carrosde guerra, combaten ainb l',esp,asa- arma que individualitz'a - cos
a cos. .L'es tropes resten a segon rengl,e, al fms, i Uuiten amb llances, dardeils i p~edries,i mai La massa no, 6s
decidid'ora d.el combat. Si cau el í2dPqur, tota la seva
host fuig derrotada. En resum, en eIs poemes hornerics,,
més que per exigencies de la d'escripció poetica, perexig&nci,esde la realitat dels fets i de les oreiles que després
s'entirien els cants, els cumbats s6n decidits per les poderos'es individualitats dels lierois cabdffls i no per les mas1
ses.
,
,
.
i
60. W. Wiindt, 3Zenzenti di Psicolapia d a popoti, vqsió italiana (1'11.
Anchieri, Tonno, 1929; p. 230.
61. Vegi's Ed. &GeYer, Rlsine Schr8jte*i, lialle, 1910; vol. 1, p. 304 sgs.
anib els excrnples de Lisaodre, veuerat com on déu amb altnrs i peam pels
ol$garques de Samos; Clenrc: tira de Hcraclea, adarat cam a iill de Zeus p&
seus súbdit.; diiinitzaci6 de Uilip de Xacorloniu. u. Efs i F g u ; p u . 41tim hiistbiil, mestrc d'hlexandre, posant ek ggrans cabdiUs al n i v d dels
deiis: «com un déu entre el8 homasu (p. 307-305). Vcgi's tn~iibé I'osludi
d'O. Immisch sobre el culte dels eroperadars roraalls en el qutdarii 20 de
la codiecció Das Erba de? Alten,Leipaig, 1931, on es retreu tambh aqussb
fenomen de diviuització a QrBcia.
62. Wuodt, op. cit., p. 244.
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Tot el m6n grec és una pura creació d'aristocricia. 1
la més f,ecunda creació d'aquest esperit aristkrhtic i de valoritzlaci6 de la individualitat fou situada al centre de la
vida en la gloria i la victbria (,agonística).
A Roma els fets són més complexos, car Roma conserva
més temps la conoepci6 patriarcal de la famíiia en la gens.
E l conservadorisme roma i determinad'es circumsthncies
de l'evolució social, no permeten d'acusar el triomf de l'esperit aristocrhtic ni de l'individualisme slense alts i baixos;
i, amh tot, el uir cLarissimus torreja en la historia de n o r
ilia. La historia de les institucions politiques romanes"és
el reflex de la historia dle la política exterior de la ciutat.
l'iinperialisme assenyala amb Ites seves necessitats la Constitució romana, i l'imperialisme n e i x 5 U e les necessitats
de grup obscur,arnent senti,des per tots els seus coniponentc
i de les iniciatives dels individvs que tenen la intuició d'aquesoes necessitaqs i obren per ainbició'.personal o per; t,emperament de cabdiii; regius mos sera l'acusació dme Fabi
Mixim a Escipió ~ f r i c a1. aquesta acusació i gran nombre
de morts, exilis i lluites per a aterrar-los, sera el dualisrne,'
dut a violencia, entre masses ressentides i capdavanters.
Adhuc sovint aquest ressentiment coBectiu de l'esperit de la
massa .traba el seu exponent en individus destacats que, per
de trobar-se menys, per consci&cia:
un intim ~~entiinent
d'infmerioritat, impotencia d8e vegades; lligusen Ilur cas al
sentiment deprimit d'el grup, de la gant, i l'odi d'aquesta
és Ilur o d i i la s,eva víctima Uur víctima.
Altrament aqi,esta periecuiió contra un cabdill gloriós
contribueir a formar entorn
. . d'ell el clima necessari per
a crear l'aureola del mite amb la qual passa a la histoniografia, directament o através de l'epos -I',antic epos ol:epopeia he1,lenística calcada sobre el1 a Roma-. Perqne e l
mite 6s u n producte de les reaccions de i'home davant dels
fets qu8el'han impressioiiat profundament. Tant se val que
aquesta impressió sigui d'adrniració com d'odi. Aleshores
el mite esdevé un zesum d.e creerices i una moral, i I'heroi,,
un mod'el per a la huinanitat. Perb l'heroité dues fasses : l a
de prova, humiliació, sofriment - tribnt necessari -i la d,e
.

.

63. Horno, Les InStit%F??zS.p¿litiqUB~vonzaines, Paris, 1927; pp. 66,
129-130, etc.
..
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gran'desa i gloria. Tot heroi porta una maledicci6 en eil
mat,eix, inaledicció que ja preveié l'oracle que 1'anuncG..
E's ben bé una idea antiga que tota superioritat es paga
a p b sofriments i sacrificis. L'hmeroi arriba a la gloria, pero
desfmerma contra el1 o els s'eus la gelosia dels déus o
dels h ~ m e ".
s
No tractem d'testablir esquembes de conceptes. Desitgein,
no fer sociologia,. sin6 escriure unes k i e s d'historia; per
tant, tract'em -o almenys tal 6s la nostra voluntat - aquesta materia, aquest tema que ens ocupa, com a esdevenimeilts ",com ,,a fets característics de la vida histbrica
antiga i que es reflecteix en la concepci6 que de la hiscbria
tingueren els histaribgrafs antics. Aquests no haurien arribat. a la comprensi6 histbrica,a, la ventat histbrica, si no
haguessin vist «la imatge dels individus que foren els pri'mers a concebre els pensamsents, que tingueren coratge
per a obrar, que arriscsrren i sortiren victoriosos alli on
molts altries es donaren a la desesperacid» 66.
D'e la lectura dels historiadors antics es treu la conseqüencia que hi veierien just ; car, si destaca~eni'individu, el
cabdill, i i'lieroi, no el separaren del seu ainbient; el veiere11 en connexi6 amb el ceu temps, car no haurien tingut
valor h5stbric desplamts, desfocats de llur posició enmig
de k v i d a que fluia entorn d'teiis.
E n resum : té ra6. Breysig quan estableix que 6s la forca creadora dels individus dotats d e forta personalitat, la
que impuls~ai crea : aquests individus recolzen sobre altres
individualitats de menys forca i a k í arriben a la c01,~ectivitat, ia qual representa sovint només una forw d!inErcia.
Es clarque aquestes fortes individualitats s6n de liur Epoca
i, ultra aixb, arrossegu'en tot el pbsit del passat, que ajudi
a crear-les. :Perb elles s6n l'impuls, la senyera, el crit decisiu sovint, que s'iinposa amb lluita o per suggestió sobre les coilec'tivitats i Les condueix. En canvi, quan la mas64. H. Brocher, Le Mythe du Bdrox et Zn mentditd prinitive, Psris,
1832, p. 30 i seg.; p. 89 i scgs.
66. Euizinga, Sobre el eatndc actual da la ciencia histdriea, Madrid,
1934.
- ~ ,
- o.
. 76.
.. $ ,
60. Huisinga, op. cit., p. 92, afegeiu: ~L'esporit dels temps moderns,
amb la seva nova ~eneraciópel collectiu, smb el seu oüi contra tot indiridualisme, ha eridat amb gna grao conuicció: no s6o e l 8 herois, e l individus els.qui fan la Estoria, sin6 el3 grupa, les classes, e h pobl6, les rncesn.
~
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sa obra sola, per ella m'teixa, 6s solatnent per reflexos i
encara de manera episb'dica 57.
Aquest 4s l'estil de la vida antiga i es reflecteix - repetim-ho- en la concepció aristocratica que el m6n antic
tingué de la Historia.
Es més, sovint en les pagines d'e l'antiga historiografia
i d,e 1'~epopeiatrobem algun cabdill voltat d'una atmosfera religios,a - per exemple, Alexandre el Gran i Es,cipió 1'Africi-. Aqu,esta atinos6era 6s un fluir, encara,
pels camins histbri'cs d'una deu mítica, és.19anticheroi que
sobreviu com un ésser diví en la consciencia i la fe del
mon antic; 6s l'heroi de qui ens diu Hieraclit: «Allí, davant d'aquell que és, els h'erois s'aimqu~eni esdevaen
guardians que vigilen els vius i els morts» a.
Aquest torrejar ,de l%eroi i del cabdill s'acusa encara
més si posem aoenció un moment en el fet que la primera historiografia és una branca que s'esqueixa de pepos.
Els mites s6n la primera historia de Grecia i per als
grecs tingueren valor d'e tradició histbrica, tant més que.
avui, les drescoberbes de Forrer " acosten les dades histbriques suara con.egud'es pels textos. hetites a l'elaboració Ilegendhria de la mitologia. Aquests rnites s6n després elabordts per I'hpica eblica i jonica i, més tard, per la Grecia
prbpia, en el període que va des de l'emigració dbnca a4
segle v11 a . Cr.
Acarades aqujestes narracions mítiqms als grans problemes cosmogbnics o escatolbgics, el movirnent colonial els
dóna un tombant d'interh huma i, al.eshores, s'insinua baldament amb timidesa, l'objectiu moral : la llíada exposara
la ira funesta dlAquil.les i increpara. «la discordia odiada
dels déus i dels homes » .
A continuació, l'afany insatisfet de coneixenw organitz a sistematicament els mazerials llegendaris tradicionals
en forma d'e narracions complebes, entre el 700 i ,el 60a
67. R. Breysig, V o n gescUchtliche>~ aerden, 2 vols.,

- - ---

Btottgart,

1495-14?R-.

68. Fragment 62 de H . Diels ( D i 8 F ~ a g m e n t ede? Vorsokratikel: 40
edició, 3 vols. Berlin, 1922; vol. 1).
69. Vorhomerische G ~ i e o h e ?in~ de71 Reilschri/ttercten pion Boyhaazküi.
publicat a iMr'tteiZtmge7lgen dei deulach, OrientgeaOZschft,, 1924. Segueixeo
altres trebalis a aquesta publicacid.

a. Cr. : Cicle troji, Cicle d'Esdip, Cicle diels Argonautes,,
etcet'era.
A la Grecia europea, Hesíode obre nous camins i crea
liepopeia didictica; i els po'etes de la seva escola-psmera ineitat del s. VI - ltes genealogies mítiques dels senyors sota .La protecció d'els' quals viuen. Cosmoganies
i t,eogonies que nelliguen el present anlb el passat heroic i diví. En aquest sentit l',&picagenealbgic,a és piie,cursora de la historia con1 a producció d'un i,ntent de sistematització cronolbgica, i tenen els seus autors niia
id'ea que fa11 historia: «si Paede, servidor d'e les h~fusss,
celebr,a les gestes dels homes antics i els déus venturosos
que habiten' I'OLirnp)) ha dit Hesíodeco. Conscient també
de la litilitat del seu trebaJl, car Hesío,d$eha escrit q~
imrrar l'es gestes dels dé'us i dels hon~esantics alleuja els
neguits dels. liomes m'. Co'ni el primitiu interes geogrific
que n,eix de la colonització grega s'expressa en les iiegendes d'e l'Odisse,a i e n el cicle dels Argonautes.
Pmerb quan l'mesperit grec arriba a maduresa, conoep l'int,er&s científic i crític, i els primers prosistes de Jbnia,.
A O ~ , , Z O , U ~ , , repeteixen les antigoes Ilegencles mes o nienys ra-.
cion,alitzades, com Eerecidses de Siros, que exposa les doctrines cosmogbniques en sentit oposat a la tradició, pero
sota la influencia brfica.
La hi'storiografia, pero, neix prbpiainent a Milet, centre de navegació i.dme comer^, centre també de les primeres
gaspires d'mesperit científic grec. Els homes es posen t
a contacte, pels Viatges, amb la cliversitat humana- usos i tradicions de pobles diferents --, i pel contrast el que veu'en
cada dia prenun interes, a,ilb mateix qu,e abans era inadvertit ara s'omple de ilum i la casa i la ciutat escalfen els,
cors al retorn de terres llunyanes. La geografia ajuntada:
al passat f a r i néix~erel primer historiador, H:ecateu de
Milet (segona meitatdel s. VI). E l present li féu escriure
una descripció de la terra habitada ( - G ~ ( U ~ O ; yi,;),,l'eiaboració de la qual el dugué a veure amb u115 de crític el passat
mitic -&e GCrecia, que no rebutja, p e r o al qual aplica, en les
I ' W C P ) . ~ ~ : . , ,el steu racionalisme. Per akb, davant de les tra-
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dicions gi-egues usara de i'expressió «allb que diuen '4s
grecs» i les primeres paraules de les gen'ealogies seran:
aE,scric sobre aquestes cos'esde la man,eraque em sembla
que 6s la v,eritat» (Jacoby, fr. 1). Fórniula que després es
perpetuara en la historiografia grega i romana: plura
transcribo quanz credo,dirk Q . Curci. Aqu'est esperit crític
r'etrocedira en l'obra d'Hierbdot, que recull i duu a 1'Atenes
de Pkricles l'herei18ciad'H'ecateu. E n tant que a principis
del s. v, Acusilau $Argos duu a prosajbnica e1 material de
les genealogijes hesibdiquaes, obra parallela a la que cmp~~engué,
per ais mites itics sobretot, l'atenes Ferc,cides..
Tfendkncia que termina en I'obra d'e niitograf, genealo'gis~tai cron'ologista d'H,ellbic d,e Mitilene.
Pterb (en tots eUs, idhuc en els Iiistoribgrafs sicilians,
comencant per Antíoc d'e Siracusa, que fa arrencar la histbri,a de Sicilia del mític Cbralas, el prim~erque escriví sotire els orígeils de les ciut,ats it,aliotes ( =+ 'I~,).J~:)quan encara el noin de Raina no havia traspassat el Laci, el pens,ament es lliga arnb els nuoes i adgpta la forma que l'ept
tusiaslile per I'heroi mític dona a teogonies, cosmogonies,
geiuealogies, narracions &piquies i narracions histbriqu'es.
Al-a que aquestes narracions 110 foren ja solament poesb,
sentiment, sin6 també pensainent, e s a dir, historia prbpiament dita.
E n alguns d'acluests historiadors la forca de sentiment té
tr,e,nolors de poesia, d'autentica poesia &pica sentida líAc m e n t , sobnetot en els autors de contextura mental aferrada a una fe sincer,a i ingenua, coin Herbdot, que com E,squil t6 una. concepci6 religiosa de la vida: creenca en d s
déus de la tradició que tutehen les lleis oorals, creen= en
el fat in.ex.arable cevelat enels prodigis i els ocacles, eri les
Ueis divines que restableken l'ordre i equilibri d'el món natui-al i del món moral. Per aixb la mateka .envej,a d'ds
deus ( ? O ~ ~OE<:>.,
O ~ ) que Ilainpa Prometmeu, no consent als hoines grans pensaments (111, 40), i l'home troba en la glbria i la grand'esa el motiu de la caiguda, car ultrapassa l a
inesura humana amb la seva supkrbia (cpp!;), fins a caure~
fatalment en la c,eguesa d"esperit que el duu a l a ruina (a:?).
Es per aixb que els pobles decauen i moren en espe'ra
d'dtres que s'aixequin sobre el llocd'~e1ls.Cicl'e fatal per
als homes i per a les nacions.

:En majo,r o menor grau, aquest sentit iesquilia r,eligiós E moral travessa- foc viu o foc somort - tota la historiografia antiga. La inexplicable caducitat de les coses,
la frigil felicitat i beilesa de la vida humana que passa i
no torna mai m&, en resum, el misteri rle la histbria que
roman insoluble, dóna un accent de pessimisme-certament incoherent corn tot pesisimisme - i de malenconia als
historiadors, com a tantes animes antigues, hdhuc quan
amb aire desimbolt i platxeriós aconsellen de no cavi1,lar
sobre el que ens dura el futur. Bé diu Croce : «Ailb que no
es compren no es domina, al contrari, ens domina o, almenys, ,ens amenaca, i pren aparenca de mal; d'aquí que la
disposició psicolbgica dels antics envers la historia és,
per dir-ho aki, pessimista en .general» E l b i s . Tots els
historiadors romans semen la imatge d8e l'antiga virtut
de Roma com d3:una cosa que ja no tornara i saben
que la senyoria de Roma un dia passari també; stentiinent que palpita en la meditació m,alencbnica d'Escipió
Emilih sobre les ruines de Cartago.
E n el fons d'aixo cal reconeixer dins la historiografia
antiga un subcorrent vital de sentim~eiitque alena amb un,
tal vigor, que rnés aviat la fa semblar poesia: poesia.
&pica travessada de lirisme. Quan Aristbtil62 postula la
~ p e r i o r i t a tde la Poesia sobre la Historia, ho fa per un
iner criteri estetic, el d'unitat d'acció en la po'esia, sense
q"e adverteixi cap altre diferencia.
Senyoreja en la historia antiga l'home, com el seu predeoessar, l'heroi, senyoneja en l'kpica. Com aquesta, la historia té obj'ectius prictics; adoctrinar; i així ensenya inoral, allicona el polític; o sirnphement vol plaure, delectare.
. .
Adhuc un historiador com Tucídidmes, que essent c.onteriiporani d'Herb'dot en s,embla tant distant, alliberat del. meravellós, va a la historia amb un pur interes intel~lectualpel
passat, troba que aquest pass- constituirh experiencia útil
per a.i'1esdevenidor63. La historia 6s obra dels homes, el
meravellós 6s un residu irracional com l'inaferrable atzar
61 bis. Taoria eStoria dalla Storiogrefia, Z r ed., Bsri, 1920; p. 177 segs.
der griec6. Hiatorioymphie. co Elio, I X (1909), p. 80 segs.; E. Taubler,
62. Poet., XXIII.
63. 1, 22, 4.
,
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que I'historiador ha de reduir a justes proporcions,
presentant l'acció decisiva de la raó ( ~ , d p q ) en I'ordre
dels fets humans: 6s damunt d'ella que el polític ha de
recolzar-s~eG*,sensse alhora oblidar I'imprevist de la fortuna. Concepció del polític que té relLeusobretot en I'elomgi dels atenesos per Pericles M, La historia així pren un
interes purament ?ntell~ectual'pel fet polític i allicona el
polític: cal, doncs, que la psicologia de I'home-individu
aparegui claríssima, determinant i impulsant el fet histbric.
D.es d'lsbcrates la historiografia entra en altres camins,
malgrat que continui l'antlga tradició dels seus precedents
poktics. La historia retbrici & una finalitat, .produir una
commocid preparatbria de la virtut, un entusiasme; o be,
com I'aede hesibdic, dur el repbs als esperíts amb el variat
espectacle del passat 86.
Aquest s~egelleldura ja sempre més: opus oraforium
rnaxime dira CicerÓG?. Cirneja en ella l'home-heroi, car
l'art heretat dels,&picsencara treuguspires per fervius l'interes artístic i l'alliconarnent moral a d r q a t a hornes i no
a l'home abstracte68. Aquest senyorejar de I'horne dura
arnb el temps a la histbria nove1,lesca i a la biografia, quan
l'estructura histbrica trobi el clima de reacció dels individus davant l'aniquil~mentde la democracia T d,e la llibertat
política, com dura al cosmopoli.tisrnedels cínics i dels cireilaics, a la recerca de la llibertat interior en la moral, i i d -

(;úxq),

64. fi1, 97, 1 ; IV, 10, l.
66. 11,40, 3.
66. SobX la hist*cio:rafia
grega ve~i's It. W,w,hsmuth, Eiwkitun) in
d a s Shdism. del a l t e s Geschicht~,Lcipzig, 1896; ,T. B. Bury, Tho ancielL0
ffreeh Histodaws, London, 1909; E. Pais, Della rtoriogrnfia e della filasofin
della stoKa ??esso i Gmci, Livorno, 1899; B. Jacoby, Ubc? die Entruiohlung
de? grlech. Historioyraphie, en iiGio, I X (1909), p. 80 segs.; E. Taubler,
Tycho, L'eiplig, 1926; Fr. Lea. Die geechischa-rdmiroha Biogmphie, Leipaig, 1901; S. Bruns, Dir Persóniichheit ia de? GeschichtaschreiL~~ng
der Alten, Bwliii, 1908; B. Larepilii, Sngjio aidln Storiogmfin ,greca, Bsri, 1033.
Sobre 01s car;iitors do 13. historiograPi? romana eotnparnds amb Ls grega,
vegi's E. Yais, Pvoblemi d i ato?& a~rtica,Bari, 1932, p. 226 segs. Per als frngments d'liistoriadors :roca, rcgi's C. hfüllnr: Frngmcnta historieorum grnecorunz, Parir, Didot, 1841-1868 i els dos vols. de 1570 i 1874; F. Jacoby,
Di8 fragma7tta der griechischcn HistorUler, 1 (Genealogis i Mitogrsfia),
Bcrlul, 1923; 11, (Historia cronologica), 1926.
67. DB lag., 1, 2, 668. Vexi's, com iin cnemple entre aitrm, La figura de Filip d e M a w donia dios l'obrs d e Teopomp, autor, per Ntre b;~nda,obaessionat pcr la mnralitat privada.

huc en l,es arts plastiqu:es al retrat, que ja una expressi;
vitat crek'ent anunciava.
La historiografia romana neix cota el signe de la histori'ografia grega i de l'kpica historica al'exandrina (Nevi,
Enni). L'heroi histbric auriodat de mite, la individu~aiitat,destacada d e la vella cohesi6 col-lectiva, 6s repres pel
dax quan encara la cuncepció estatal romana viu de l'antiga c~nc~epció
de la gens i procura, tot just sortida Roma del domini etrusc, conservant la pompa i la ma forta de la m6s alta magistra+ura, pero sul,stituint la ,m%gistratura {mica del zilax per la doble magistratur,a a precari de l'es ciutats italiques, prendre p~ecaucionsa f i que1
ningú no surti dels rengles i es destaqui prou per a ferse distint del grup dels Companys. Apliqumeii, doncs, el
principi de la col.legi~alitatsobre la base d e l a par potcstas
que segurainent responia a la vella vida col.+ectivadels poblats forinats de gentes (vcgi's els octouin' sabins, els marones umbris), alhora que la passió política i l'ambici6
ajuden a la transposbció del producte 'grec al clima roma..
EIS vells annalist'es i els poet'es co,m Enni, o s6n homes
d'Estat o proitegits d'aquests. El prestigi de la Ilistbria
grega els duu, adhuc, a incorporar-ne substancia.
'Ultra aixb, acreix tamb6 l'eialtació' dels individus, infla, adhuc, IltirS gestes el f,et de la incorporaci6 d'el con- .
tingut dels titu,li i dels elogia a la naixsent historiografia.
A'mb el temps, el nombie dels documents privats aiiginerita a m,esura que noves fainíli~es,adquireis,enels lionors dels
carrecs. Així 6s possible que diverses families skribuei;
xin els mateiuos fetsc" Cicer6 reporta70 com les famílies
recollisen les laaddtio~tesmortuorum i les conservaven pera
record de les glories del casal (ad memorianr laadum dontes'licarum) i per e x a l ~ a rla propia noblesa (ad inlustrand ~ nobilitatem
m
suam), i com aquestes lauclationes han alterat l a historia per afany d'exaltanitent de nissagues.
Sabern que Appi Claudi esposa en el ten~plede Bmel,lona
les imatges dels seus avantpassats ainb iiiscripcions referents a llurs gestes". Fou, segons E. Pais, un pro"cegit
d'Appi Claudi, l;edil curul plebeu Gn'eu Flavi, clui pu6 . Cicci.6, R v ~ t .16, W ; U i . Livi V[II, 40 i
70. B ~ v t . .16,62.
71. Plini, R. H. XXXv, 12.

LV, 16, 4.
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blich els Fas:/¿, i el seu noni resta unit estretament a l a .
'més antiga relació crenolbgica co,n&rnint la historia de
Roma 78.
Q. Fabi .Píctor i L. Cinci Aliment, que escriuen en
grec, 56n magistrats i combatments de l a segona guerra
Púnic,a, G . Acili ks, .talvegada, l'interpret dels tres filosofs gpecs Carnkades; Dibgenies i Critolau. Escipió AfricL es,criu en grec a Filip V una relació de les seves
ca.mpanyes hisphniques. P. Corneli Es'cipio, fill de I'Afnca, escriu també historia en grec, igualment que A: Postumi, cbnsol el I 5 I i el ' I 46 a. Cr.
Enni, protegit i anlic d~elgran Es'cipió, escriu' sat,a la
influhcia de la poesia histbrica alexandrinz, i reflexos dels
versos iennians arriben fins a T. Livi. La glorific,ació d'e
les farníli'es patrícies 6s patent en els fragments arribats
a les nostres mans.
D'on resulta que certes famíli'es romanes tenen una certa actitud est'ei-eotipada, actitud que van prenent lioc a
po'c : els M a d i i els Furi són predestinats pels dkus a co:mbatre contra els gals; els Corneli contra Africa. E . Pais7"
ha observat que certes parti,cularit.ats polítiques l morals
de lmes qmls les farnílies s'~en.orgullienfo,ren dutes enrera,
fent participar tots els avantpassats en les gesbes dme mernbres il.lustres de la giens ; d'on actituds i situacions polítiques h!eredithnes d,e tal o tal gens, caus~a,en la historiografia, de moltes duplicacions per anticipació. Aixb duia
a la creació d'una aristocrkia gairebé mítica que ja els
hi~toribgr~afs,
seguint Timeu? poden' relligar amb el mite
grec del cicle troii. Es, en part, diegut aixb a una conc'epció d'e la +ida afectada d8ela idea d~egens, segons la clual
els béns inaterials i l,a gTbria esdeveaen el patrimoni collectiu de la familia, com juridicarnent to,t allb que obtenh
el fill e r a propietat del pare 74.
Els historiadors grecs ja no solarnent afalaguen Roina,
iinó tambk les més illustres farnílies, com (els Calpurnis,als
quahs s6n atribuides asc~endenciainítica i avsentures sem'

72. E . l'ais, Bicerche i. 8 t o ~ i nc s. Diritto p?rbblico di noma, vol. 11,
Roma, 1916.
73. Storta di Roma (3% rdició), vol. 1, Roma, 1926, p. 187 se@.
74. Cic. De Zeg, 11,.24: 60; Plini, P. H. XXI, 7: D i g . mVIi1, 5 fi. 22.
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blants a les dels antics herois grecs. Els Emilis són pos,ats
en relació amb Troia i els reis d'A1baT5.
Nevi recull la tradició grega. de Timeu76; Enni glorifica les gestes dels Escipions, Fulvis, Cecili Mletel i altres
primats romans. L'un i l'altre poeta reprodueken respecte a Roma el que per divers'es ciutats gregues havien fe(
Apol.loni de Rodes, Rianos de Creta, Licbfron i Eufori6 de
C,alcis i l'exemple també del que havien escrit a honor dels
Celeucides, dels reis de Pergain i de Bitínia, Demdst'en'es
de Bitinia, Mus~eud'Efes i Simbnid'es d e Magnesia.
Els homes d'Estat grecs, com 'Lisandre i Agesilau, saberen rodejar-se de posetes, i a exemple d'ells Fulvi i Escipió tingueuen Enni a llur vora.
Ennihavia estat dut a Roma per Porci Cató, el primer
queel pren sota protecció. Cal remarcar aquest fet, car denuncia .en el Censor, en la primera epoca de l a seva vida,
un desig no gaire Ilunyi dels Lisandres i Agesilaus grecs.
Cató passava per Sardenya el 204, ja separat d'Escipió,
quan, entre els soldats socii dels romans, troba el poeta
rudi. Cató porta- al nostre parer- ja en el més íntim;
l'ambició d'un gran cabdiil, i aleshores per als seus somnis,
secretament covats en la vida militar ja des de Tarent
(quan fou hoste i amic del filbcof Nearc), somnis que a brandaven potser, els elogis del seu amic i anim,adorValeri
Flac, cobreix un poeta que el servira. Enni arriba a Roma
dut per una ambició que no es veuria satisfetam.ai. Després .
retrobem Enni entre els enemics de Cató. L'havia alluiyat
l'aspror, la gasiveria, la rúdesa d'aquest. Cal imaginar
un poeta d'educació grega en l'ainistat d'un home que, a l
dir de Plutarc, mai no havia portat un vestit que vdguks
més de cent dracmes i que bwia, kdhuc q u a n era pretor
o cbnsol, el mateix vi que els seus treballadors; que per
a sopar no havia comprat mai d'e la plaqa per-més d e trenta assos de vianda; que una vegada adquirí per una herhncia un tapis brodat de Babildnia, pero se'[ vengué tot
d'una ; que n i un dels seus niasos era emblaiiquinat ; que
75. Pais, o p , c i t . , p . 51. HegesiAiinx, iimbair:irlor 4'Antio.c 1x1 de Sida, escrivi sobre la descend&ucia traixna da Rbmul. Ve$s Fr. Sasemihi,
Geschiohte der gt.iech&cher riitt8ratv.r ix de? AlerzniSrinerzeit, Lciprii, 1891,
vol. U, p. 31. Babi Pktor hsvia recollit aquests. llegeuda.
76. Scala, Róminische Studien,Innsbruck, 1893.

scaenict del I 86, en ocasió del triomf consular. Enni trib'uti a I'amic l'honor de les seves lloawces, i s o s p i t y que
fou per temor d'aiuo, que Cató fa re't~etsa Nobílior, com
si fos cosa vergonyosa haver dut pqetes a la seva provhciaSs.Cicer6, quNe'dóna la notícia, afegleix : « Ifou Enni, com
sabem, aqu~ellque Nobílio'r,esssent consol, dugué a Etolian.
Pels 'mat~eixocmotius Enni troba en el cercle dels Es.cipions, una a;mistat tota humana en eJ pl'e sentit del inot
i unmaampla comprensió. Passats molts anys, encara
Cicerh i Livi 6 4 cneuen reconkix'er la seva imarge en una.
dme lec estatues del sepulcre dels Escipions. A les gestes d,e
1'Africk d,edica gran part d'el llibre' IX dlels AnniaLes i el
poem,a panegíric Scipw. E l poeta és endut de l'entusiasme
per l'heroi que abans del combat encoratja els seus soldats a:mb el cap tan alt i ek d s tan pleus d'e joia, que ja.,
hom el diria aenoed'or 8 6 .
H~eusaquí la historiografia en prosa i en Gers quietroba Cató. Pais ha proivat que tat,a l'amalística'romma del
segce rrr, com la de les epoques gracanh. i sullana, fmfes:
crita sota la pressió d'e les ma,tei<'es p r e o c u p ~ i o npolíti~
v e s , i que els fiets narrats fo'ren sotmesos als punts de
vista morals i polítics del temps i d,e l'an1bien.t en qu&visqu,eren els annalistes. La llegenda troiana, el mite grec en
e l comencament de la historia de R o , m venia de l'ambició
de no.tapar&ixerais ulls dils grecs com a barbari. La historiografia ,era un mitji d'e propaganda.política, diu E . Pak;
per aixb po,dem afegir qu,e si d'una b a d a escriviren en
grec per atreure's i'opinió pública he1,iknica Fabi Píctor,
Acili, Escipió i Postumi, de I'altra reflectiren tainbé tots
ells.les ambicions, aliances i odis de l'es famílies dels principes urbis. Més tard; l ' h i s t ~ r i a ~ intenta
or
desembullar aquestes interferkncies d'int'eressos privats, pero, cn resum,
la glorificació de1.s grans casals continua més o inenys feiit
poc destriabl'e la veritat histbrica. Molt temps dsesprés T i cit ens és testiinoni con1 la glorificació dels grans patricis
fou substituida per la glorificació de les famílies inipenals
o i'odi contra elles 86. Cató escriu la seva obra histbrica en
,

83. Cii. Tusc. 1, 2, 3.
84. Cic. Pro Arch. 9 ; Livi, XXXVIII, 56, 4; Ovidi A A 111, 409; Piini A'. E.,711, 31.
86. L i d , XXX, 32, (8).
86. Eiat., 1, l.

llatí per causa del seu orgull de magistrat roma qu'e estima
poc decorós parlar la llengua dels vencuts, com tainpoc
~ a r l a i agrec a Atenes tot i q u e el s8ap8'. A primera vista
scmbla que tracti d'esborrar les ambicions personals suprimint d s noms propis i dmeixant solainent els cirrecs, perb b6
es veu troba lloc per a la s'eva ambició quai~,sense ind?car nom, pot posar en evidencia els seus proplis serveis a
Roma, inserint tots els seus discursos. N o 6s possible que
~impl'em~ent
admetkssim els O ~ i g i n e scoin una part del seu
programa nacionalista, antiheilenista, com una pura i simple reacció contra l'esperit grec. En la concepció dels
Origines hi ha una reacció, peró una reacció molt m6s complexa.
Cató no fou alie a l'interes del seu temps per la cultura
grega. Plutarc i Cic,eró ens diuen que de jove escolta a
Tarent els discursos d,el neopitagbric Nearc i conegu.6 les
dactrines p'latbniques 88, encara que els mafieixos autors en
altres llocsafirmin aule estudia les lletres gregues essent
j'a ve11 Sospit,em quse la contradicció arrenca del testimoni del mat'eix Cató, entestat a mantenir aparenünent
una actitud de rnenyspreu d~ecara al món hell&nic. Coneixia la histbria griega, i aquesta coneixenm contribuí a la .
seva victbria de les Termbpiles l'any 191, perque es recordh del famós encerclament d~eLebnidas 90. Sent admira& per T~emístocles,P&nclres i Epaminondasg'. Compar,a el tribú C~ediciamb Leonidas 92. Plutarc ens diu que
els seus escrits són moderadam~ent brodats d'opinions i
histories gregues,i moltes mersions literals han trobat lloc
entre les scmes rnkxims i proverbis 03. Ell, perb, feia apdZenGa de menyspreu i d'admrsió a la cultura grega: « E s
mofava - diu Plutarc 94 -per un punt d'honor, d~etot
l'art i la cultura p e g a ) ) . Dira de Sbcrates que era un.
xerraire i un remolucionari. Per disposar el seu fiü con87. Phit. Cat. S I I , 5-7. lil m k i x va f e r Pniilus Emili (Livi, XLY;
h p r & , q u e S t a nfectació ve a &ser obhoaaa pez al deobram dels
magistrats rornans, ci. Vuliri hlirim, 11, 2, 2.
88. Plut. Cnt. 11, 3-4; Cic. De S e a , 12, 39; 21, 78. 89. Plut. ibid 11, 6 ; Cie. Acad. 11, 5; Do Se%. 8, 26; 9, 28.
90. Plut. Cat. V I I I , 13.
91. Plut. <&d.
92. A. GeMI, N. A. LII, 7.
93. Plut. Oot. 11, 6 .
94. C Q ~ .X X I I I , 1 sega.
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tra' la cultura grega, d'eclarara que «Roma perdra el sleu
imperi quan s'hauri infectat de les 11,etnesgregue6». Pmerb, repetim-ho', aixb 6s sols una par? dels seus veritabl'es
sentiments, car en la cuilcepció i el.contingut dels Origen'es seg.uí.de prop les obres gregues, sobretot sicilianmesi massaliotes; féu un resum d'Eufori6 i de Tim:eu",
prengué d'e la cultura grega el quje bo'nainent li permeté el s;eu esperit rural, perb al mateix temps iiistiiitivament
endevini o seilti el qiie li inancava de finor per a enteildrelii, i per aixb el menyspreu o la burla li eren una d'efen5.a
enfront de la posició senyorivola, d'huinana compreusió~de
l'hel-lenisme, d'algunes famílies p a t r í ~ ~ e sCató
.
era horno
nouus i , per tant, mancat de tradici6 familiar d'educacib :
vegi's, en.canvi, el qve sera el seu descendent Cató d ' 0 tica, prodacte ja d'uila tradició.
H i ha, eGdentnient, una-reacció anti-hel.l,enista de C,at6, fiUa no s~olamentde la inconiprensió, sin6 tamb& d'un
instint de roma quie serva les t r a d i ~ i o n s ~ a i r a enfro'iit
ls
dYun.esnovetats que podisen 3emblar un perill. A C,at6,.pe;
rb, el probkema no es presenta tebricainent formulat; és
solamentalguna cosa vis'cuda, intuida; desvetilada, en re%litat, per raoils qu~e.c'oncemei>oen
més aviat inte~essosí se'ntiments pers'onals rec~elosos.Si arriba a formular un mal
averany $#obrela influencia de la cultura grega a Roma, en
rialitat, e.1 seu pensament no'té una maduresa tebrica: és
Escipi6 odiat per Cat6, i d'esprés tot el que estima i representa Esciwi6. la influencia d'e la cultura grega, per tant,
corn altres8cases,allb que enclou en la fatal gener,alitzaci'ó
a que 'arriba. .
P e r a Cató.fou clarissinl eljierill de l'hel~l~enisme,
si l'hellenisme era el que significava l'actitud delfilbsof Canneades. Aquest maldava per persuadir els xomms que el
decret 'que casrigava els atenesos pel saqueig d'oropos,
era mancat de fonaineilt e t i c . ~ u esi ils roiilans haguessin
volgut seguir un criten de justicia, hauria calgut qwe, eiis
els prim,ers, renunci6ssin al doinini d'altres pobles, retiressin llurs exercits i visquessin honestament a casa d'eiis. Perb e n un altre dis,curs demostrava com hi havia possi'

bilitat de leure allb' mat,eix segons cr?teris diferents.
Aquesta o s t e n t a d de sub.tilesa, de superioritat mental, atreia naturalment la javentut encuriosida. Pero. C,arn&ades
afegia que la justícia i les lleis eren convencions establertes pels homes per a llur utilitat i variables s~egonsles circumstXncies. Hom nmo.sabiaaixí on era la veritat. Aquestes doctrines eren kn risc hdhuc per als fonaments mateixos de la política sobre la qu,al recolzav,a el doinini roma;
era, arnés, perillosa per a la joventut. C,at6 veié clar el
perill dSaqu.est~scepticisinci assoli del Senat que d s tres
filbsofs fossin enviats de nou a Grecia. Critolau eraperipatetic, Diogenes estoic, res de perillós no hi havia en llurs
dbctrines, pero foren cornpresos en la matmeixa mesura.
Cató aprofitS el inotiu seri6s que existia contra i'un d'eUs,
el més popular i adinirat; per a atenyer tot el que significaven.
Quan es parla de la lluita contra l'hellenisrne de Cató,
s'infla, aquest conmpte i se li dóna i'aparenca que un
home i un p,artit nacion4sta lluiten contra una.novetat
alesliores arribada. No, la influkncia grega 6s ja iniciada
en l'alba de la histbria romana, en reditat és una i n fluencia hel.leno-itilica que s'insinua pas a pas en l'element
inés &gil,-mésobert de Roma: alguns homes dmela nobill'tas
i el nucli urhi. L'es necessitats i la lluita per la vida f,eiren que durani molt de temps una cohesi6 ferrna d e g m p
rnantingués 1'Estat rornbdins d'una concepció col.loctivista, en l,a qualelc mots d'ordre s6n solidaritat, sacrifici anbnim i disciplina. La urbs és la cruilla de tots els camins,
del món i els uUs s'hi obren mCs aviat a perspectiv.es de
tota mena. L',elemeiit rural -d qual pertanyia Cató - endura molt de teinps les obstiiiacions cons~ervad~ores,
els
velk costums, sent inks profundament la solidaritat de
grup, els lligarns de la terra i de la familia. La conc'eppió
col.lmectiva
de lesantigu'es gentes perdura en la complexitat
romana fortament segeliada per la influkncia rural.
C8at6,instintivament, és el representant d'aquesta vella i primaria conc'epció tribal en Lluita contra la concepc16 kdi\~idualistaque té el seu seient a At8enes ; historiainent l'antagonisme es prolonga seglcs i 4s la lluita d ' d
camp contra la ciutat. D8e la vella concepció rural Roma
servara iiarg ternps un dualisine moral. Una moral positiva
ii

que arrencrr de la concepció agonística grega i una moral
negativa (alterum nan hedere), yegons la qual la impecabilitatés la virtut. És la concepció jurídica dql uir bonus.
Hi ha uns lligams jurídics entre els homes i d s déus, n'hi ha
entre els mateixos bomes : s6n un contracte que cal respectar; la pregiria t&els seus mots precisos, els sacrificis tenen un ritual precís, entre els homes calrespectar la paxaula donada. La conscihncia mora1 romana en la seva.etapa
rural no pasea d'un foriilalisrne &tic: aplicació de la lletra
d'e la justícia indsepend'entrnent d'el s,eu contingut moral:
sitrictam iw i bona fiáes a la basie del penmient mor.al.
La doctrina de la aequftas pas a pas aniri obrint-se camí en la consciencia moral romana. El cercle dels'Esoipions, que, ja en la seva extrema vellesa Porci Cató encara
pogué veure, fou el nucli d'on irradia aquesta nova consciencia. Les ens~enyancesd'e Pan~eci,el filbsof estoic, ja
es traeixen en la discussió entre l.'or,ador Sulpici GaLba
i el jurista P. Licinj Crassus, cap a la rneitat del. s,egle ~r
a: Cr.
Cató viu els dies de sembra d'una cultura, d'una nova
visi6 de la vida que substistuiri la bono fides per h beniuplealtia, el strictum ius per l'aeguum (ii,,,~,)'i el grup familiar més o menys ample per la humnitas (pi>.a.,~swa!.). D'altra banda la conc'epció intel~lectualistade la moral socrhtica f la <rllibcrtat» estoica, ernpenyen a Roma la creixenp de l'individualisme. El uir praedarus 6s el resultat d'una
idea agonística bmm grega: tendencia a assolir la victbria destacant-sse per damunt dme tots; tendencia a la construccid de la propia personalitat, del propi carieten, d8e
la prbpia existencia. Per aquest motiu, aixb apareix en
contradicció amb ,el ve11 fons de la conscie'ncia romam que procurava di'ssimular l'individu, els treits indivi,.
duals, sota l'estricta correcció uniforme del uir boaus. En
i'organització coi.l'edtiva del cons~ervadorisme rural roma, una moral negativa 4s escaient. D(esprés el desenyolupamment conscient i fort de la voluntat trencara els estre,ts lligams que anul.len la individualitat. Aquesta, una
vegada llanpda a la vid's d,e la Histhria, produiri a Ro9G. E. Pds, Sto& thtetvu di Roma e yoverno &Italia e della proviricie
dalla guerw pnnicha alln rivoZuzione graccana, Torino, 1931, pp. 388 ~ e g s . ,
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ma fets d'una complexitat tal, en el lligam d'altres f'enom~eizs sociials, que solament liur estudi podria dur claredat a oerts aspectes de la historia dme Roma. El g m p i
l'individu es dispufien la vida romana. Adhuc el m6n religiós és af'ectat d'aquesta mena de Iluita: el culte de l'avantpassat (Lar) uepresenta el sentit d'unitat i de nexe
familiar; de mica en m2ca Genius i Natalis prend,ran al
seu cosfat una impoathncia cabdal.
Aquest sentit pvofund de les «nov,etatsn a Kmla no el
veieren, perb, ni Cató ni els vells romans com ell, Fabi
Curictator i Valeri Flac, per exemple, aferrats al mos maioram. Només tingueren ulls per al que era apanent : Carnkades que sostenia adés una tesi ades la contraria; la vergonya cscandalos,a de les Bacanals; el luxe i la nova AEbert,at de les donles. D<aqueslesaparen,ees dmeriven els argumsents per a llur inoviment de reacció. E n la s8evamés
profunda dimensió, aqusesta reacció és negativ,a, un producte d'e ressentimemt. Cató i els seus companys de reacci6 són els exponents inixims del s'entiment de massa,
del ve11 Estat de tend'encia col.lectivista, ineficient ja, que
es resiste& que el sme18ectees destaqui dels renglés uniformes, i que exigeix de cadascú un permanent smervei
aiibnini. Aquests vells romans seinblen uns primaris rurais avanqant per la Historia. Parem esrnent que davant
del que censuren, davant la valorització q u e donen a l a
novatalt, no presenten més que un no ferm; és a dir, les
pcrsonalitats d'aqu~estshomes s6n marcadles per 1'exis.tkncia d'un món extem a ells; no s6n l'afirm~aciód',ells mat,eixos. Quan lloen i exalten els velis costums, mos maioram, no ho fan an-ib l'íntima convicció de l'es excel.l&ncics
del passat, sin6 amb el sentit omlt de desvaloritzar el
nou.' Cat6, ja ho hem vist, sentí l'atracci6 de la cultura
grega, i dme mica en mica es dona compbe que ena m m cat de forca per a posseir-la. Imaginein que durant
molts anys intenta d'adquirir-la com aquells altres a qui
era tan habitual, tan natural. Quan es sent impotenf,
aparta els ulls a n ~ bplena voluntat; en endavant, rnanté
una actitud ferrenya envers ella, i fa mals avermys.
Aquest inón extem, aquest estimul ext'ern que provoca.
la n e g a d catmiana, fou la vitalit,at dels homes que assenyalen la plmenitud de Roma, els que tinguieren per pro,pi

,

impuls el delit de creail; aquells que no cs resignavcn a
l'angoixa de saber el deini igual a l'ahir, d'anar fent el
corriol fressat de seinpr,e, i volgueren intensainent el ple aire d'e nous cainins, i construir ainb confi'zcnca enells mateixos, anlb esperit senyorívol d'independencia i cercar la
gloria pér a Roma i per a ells, una gloria qu8eels fa,r,h
~(semb1a11ts.ad é u s ~
. E~ s l a nova exaltacid de l a p e r s o i d tat que ofereix als ulls esbatanats d'e l a imaginacid arbo.r,ada en l a flaina dsels herois grecs, l a radi,ant i iileraveUosa carrera d'e la gloria.
Qui encarna aques't nou heroi a Roma fou Publi Corilaeli.
Escipid, 1'Africa. La figura i les gestes de I'Africi ens.
arriben riquissimes en les pagines d'e PolibiiTitus Livi".
No 6s lloc aquí d.e retreure-les. Cal, pero, tenir en con~pt~e,
que I ' a i ~ ekpic que pren acluesta gran figura és d'egut als
materials histoi'iogrifics acuinulats perclients i amics entorn d'ell; qu~ePolibi era un amic fidelíssim de l,a familia, que Enni era el seu prot,egit. Tot a n b tot, és possible d~efixar els trets esseiicials.
Pertany a una de les més i1,lustnes fainílics d~ela izobilitas romana. Una d'aquclles farriílies els men~bresde les
quals, malgi:at que la constitució romana vedava que un
ciutadS durés llargs anys en el governainent, tingueren
prou energia i prou influencia per a i?eeisi.ra deisar llur
empremta eii l'obra d'eilgraildiment d,e Roilza. F'oreil gentes en les quals seinblaven h'ereditaris l'art de gomernar i
l'art de la guerra; talinent que seinbla un acal>aramen,td e
l'Estat: els Corn,elis, clel zoo al r 33 ocuparen 18 vegades el coilsolat, els Postumis 7 vegades, els Valeris 5 , els
Emilis 6, els M,anlis 4, elc ~ l a u d i stambé 4 vegades. Algiins, con1 Sulpici Galba ;cons. 2 1 I ) i E. Quii~ciFlaininí
(cons. I 98) arriben al consoiat s'ense haver exercit les a l tres magistratures curuls, idhuc aquest darrer, passi de
l a qüestura al consolat directament.
Neix E'scipió e l 23 5. Als I 7 anys, a la bataiia del T~essi
salva el s~eupare P. Co,rneli, ferit greuinent. Dos anys inés
.tard ( 2 1 6 ) 6s tribú i es troba en la gran desfeta cle
Cannes. Salva al~esho~res
un cos de qu,atre mil soldats, 1n197. Polibi, X, 2-20; 3 4 ~ 4 0 ; X I , 20-33; XI\r,1-10; XV, 1-19; SVI.
23; X X I , 4-25; XXIII, 14. Titus Livi, X X I , XXI1, XXV, XXXIX.

pedeix amb 'amenaces de mort, que un grup de joves patrick abandoinin Roma. Als 2 2 anys Es nomenat.edi1. 'Arriben els dies de inalson del 2 I 2 i 2 r 1. Livi ens ha deixat un quadre admirable dels conlicis al canip de Mart.
El poble expectant, el s,il,encipaorós, el seritiment de desastre, ningú que d g u i encariiegar-se de l'exercit d'Espanya,
i Publi Corneli, jove de 2.4 anys, d'eniana el lloc de perill
i d,e respons,abilitatj el calfred d'entusiasme, la votacih
unanime. Dises després, la reacció de la prud,kn&a i el gest
precís, just, del j.ove procbnsol, que toma a endur-s'e'n la
confianca general. Tot' el1 escampaseguretat, l a seguretat que el1 tenia en el1 iilat-¿u. De victoria en victoria arriba
a Zama. El record d'Ahesandre el Gran plana damiint d'eil.
La comunicació misteriosa amb la divinitat, el gest gene-.
r6s amb els vencuts. «Anima reialn, d'ek d'ell mateiu. Els
seus acbes premen I'aureola del ineravellós. Els iberpa creuen
que ha arribat un c,abdill «siemblant a un déun. De fat,
un gran calculador, com diu Polibi, i hornk d'uua confianca
formidablme en el1 matek: per tant, d~estinata la victoria.
Ariinia gran i noble, fou siempre ami'c, i sense recels? amb.
els seus col-laboradors. La mateixa magn#amimitat el fku'
opo,s8arque Anníbal fos lliurat als seus vencmedors : a k b ,
digué, no esqueia a la dignitat del poble roiuh.
Escipi6 4s lluny de la sirnplicitat dels vells romans. La
seva personalidad seduek inolta gent, adhuc eriemics, con1
Hasdrúbal. Perb entorn d:ell es congrien també totes l'es
gelosies, i neix en alguns homes d'el seu ternps un sentimeiit debellador in~adollab~e.
Cató, quan 6s qüestor seu a Sicília, li fa retrets pel seu
luxe i la magnificencia ainb que reparteix diners a les troC.S S. La ra6 clue dóna Cató És 1a necessitat d e mant~miir
la ti-adicioilal smenzillesa del soldat roinh. Escipió meiiysprea Y'estretor d'esperit dels seus detractors. Cató s'uneix
a Fabi Mixim en I'afany de descrt2dit contra ei jove g0n'er,al. Fabi Mixirn s'oposa als projectes audaciosos d'Escipió, i es fa tot per posmar-libastons a les rodes. Escipió
reix. Escipió cons8ervadesprés un lloc pneemirient en 1'Estat, pero no té cura de dissimular l'autoritat. gairebé illiinitada, de que gaud'ek, ans en fa ostentació, ben al contr*.
ri d'E. Quinci Flaminf, que té prou traca diplomhtica per
mantenir mig oculta la seva influencia. Escipió aco,mpa-

ny~a,com a legatus,el seu germa Luci a I'Asia i en els tractes amb e\s reis asiitics fa posar el seu nom al costat dd
nom del cbnsal, únic que podia constitucionalment usar d'e
l'imperium i assumir respoiisabilitat::
Era evident que aquest prolongat exercici d'autorirat
implicava un perill per a la ~ e ~ ú - b l i cqu,an
a,
1''exemple
d'Escipi6 i d,e Quinci fos seguit per gent cense escrúpols.
Es consegut el procks htentat a Escipi6 per no haver retut comptes exactes del botí de-guerra". El retorn del seu
fill presoner d'Antíoc 111, la gentibesa d'Escipi6 amb Antíoc, tot interpretat, sin6 com traició, almenys c o m a descurament d'els inteiessos romans.
La glorificació dme la batalla de Magnesia i del sieu
germa Luci en una pintura al Capitoli, acreix les gelosies.
No es podia resoldre res a Roma cense el parer del gloriós
general, semblava en certa manera més aviat u n rei que
no pas un ciutada. E l Senat l'obela, els c'ensors 1:escollien
s~emprecom a princeps d'el S'enat. S'afegien petits greuges, eniaonies de 'esiontents, i així, entorn d ' ~ s c i ~ i a. 5n i
congriant-se la g$elosiaoberta dmels rivals i l'encoberta de
molfs a'mics.
Darrera ltacus,aci6d8eI.s tribuns contra els Escipions, hi
havia un home, com diu Pais 88, tenac i inexorable,, que,
no perdonava. Aquest terrible enemic que apareixia als ulls
de tothom com el prototipus de IBaust<eritat,
era M . Porci
Cat6, que, segons Livi'oo, solia malparlar de la grandesa d'Escipi6: adJa,trure m,agnltudim eius solitus erslt. E l
geut 'drEscipi6 necordant a l'assemblea, en .un episodi del
procés, qu'e aqusell di'a s'ex~uleiaI'aniversari de la bacalla de Zama i pregant als quirices que vagin amb el1 al
Capitoli a retre gracies a Júpioer, Juno i Minerva, s ' a d u u
darrera seu el pobbe, que deixa sols al Fbmm els tribuns acusador~.Fou aqulest l'últim dia de joia en la seva vida, &serva Livi; Escipi6 es retira a Litkrnum, i allí morí, re&. Polibi X X l I i , 14; Titiis Livi, XXXVIII, 50-60; C o n . Nepos, ap.
Geili, N. A . VI, 19; Val. Inax., IIT, 7, 11; I V , 1, 8 ; V, 3, 2; Celli, A,. A .
IV, 18. Vegi's Marnmsen Rbmischc Forselazl?zgen. Berlin, ,1864-79, 11. 417
seas.; Lucn de Regibus, 11 procesto degli Scipioni. Torino, 1921; Weriier
Schur, Scipio Africanus u& die Begrülidung de? rbmische?~Wsltha~rscbaft,
Leipzig, 1927; E . Pais, Stor. interna, p. 314 segs.
99. Stor. i n t e m , p . 317.
100. XXXVIII, 64.

fusant les seves cendres a la patria ingrata ( 1 8 3 a. Cr.).
Liquidat I'Africa, encara prosseguf implac,able el procks,
dirigit per Cató. Diu Plutarc: Exipió, «d'una gran c,ma
i d'una vera elevació d'esperit, trepitja les acusacions spta
els seus peus, i Cató, no podent fer-lo. condemnar a mort,
desistí; pero coopera amb els acusado'rs de Luc~»~O'.
És curiós que el proc,és, en últim lloc, ana a srims,
del pxetor Terenci CuNeó, que rnoles creien fidelíssim ah
casal dels Cornelis. Escipió I'havia alliberat de I'esclavitud quan el troba a I'Africa; estava doncs, Uigat a la
m,embria d'Escipi6 per la gratitud, i amb tot, els enemics
l'escolliren per jutge. T'ermci condemnk Luci Escipió, el
legat A. Hostili, i el qüestor G. Furi. 2 Per s'entit del deure
com un roma antic ? 2 Ostentació d'ind'egendkncia justament perque la gratitud li 6s feixuga?
E s troba que L. Escipió no podia pagar la multa. E s
prooedí a la confiscació dels seus béns, perb resulta que
el patrimoni no bastava. Fou pales que no s'havien ennquit a costa de l3,eraripúblic, i aleshores foren blasmats el
pretor i els acusadors. Pero Cató en tragué el seu profit
personal: no gaire despr6s ( 1 84 a. C.) obtinguk la censura. A1,eshoresencara agreuja la situació moral de 1'Asiatic : li prengué el cavaii, mantingut a despeses de l'Estat,
i l'esborra d e la llista dels c,avalhers, situant-to en l'úlfima
classe, en la dels aerarii.
Intentem ara, en interes d'el nostre argument, afegir alguns trets que ens ajudin a dibuixar la figura, espiritual
de Cató.
Cató 4s I'hwno nouus, home rural, gasiu i envejós de la
forca dmels nobiles; més encara, si la nobili1as, com en el
cas d'Escipi6, s'esqu'eia en un xnyor magninim. Cató fou
yens dubte un b.on general: el1 mateix remarca que e1
triomf de les T'ermbpiles fou degut a eU. E l seu cap en
aquella guerra, M. Acili, ens reporta el ma& Cat;ó que
d,esprés 13abra&en senyal d'admiració i gratitud. Amb t,ot,
més tard fou en,emic implacable d'Acili. Fins a l'extrema
velledat ataca les pers80nesmés altes de la nobl'esa. Aixb
no obs'tant, era també l'home més temut pels prevaricadors, pels ambiciosos sensje escrúpols; per aixb m t o m

. .

d'eli Ciceró, ' ~ l u t a r c ,Pl'ini,
'
han creat una atmosfera de
.
.
lloances.
.: Q u i d fou consol fiuitPcorn un bon general a Es:panyi. Ara be, iqu'est judici 2fin.s a cluiii punt no ar,nba
a la his'coriografia romana pel propi testimoni. de Cató?
Es possib1,e que fos uii bon general, com fou u11 b m adininistrador curós i honorable qume vetllk pels interessos de
la Raepública, perb cal no oblidar que el1 es tingué per
un general no inferio'r al mateiu Escipió.
~ l u t a r c ' r e p o r t ala t r i g a n ~ ade Cató a remetre el comanement cl'Espanyaa1 seu successor Escipió, «que era
ememic seu i solia obstruir els seus & x i t s »Escipió
.
s'irrith
dels proc~edimentsde Cató, perb aquest, «t'ractant;lo ainb
ironia, digué que ~ o n i afóra inolt gran si els iilustres i
nobles no iliurav~enla palma de la virtut alc obscurs, i si
els hom'es del poble, com eli mat,eix era, coinpetiei~eii oirtut amb els sobressortints per la naixenp. i la
102.
POC més amunt Plutarc reporta les carnpan)ies d e C a t 6
a'Espanya durant el seu consolat, i afegeix, en lloar l'es
seves virfuts : . « I el inateix Caf6 diu que prengué més ciu,
tats que no pas.,passi dies a Hispknia; i aixo no 6s fanfarria, si 6s que ver;ment.foren quatre-centesx.
Ultra aixb, Cat6 procura posar de relleu la seva conducta en comparació a,la conducta aliena. E s d'assenyalar
aquest tfiet, car argumenta a favoid:el que hem iiit-m6s
a k n t sobre el carhcter de l'auster politic i general: obra
zhés 'aviat per neacció d'estíinuls externs. Diu Plutarc:
«Quant a ell, diu que no li vingué res de la pnes,a, lhevat
deLque havia ¿egut o nleiijat. 1 no 6 s que faci retret, diu,
als qui cerquen un profit en a,quests casos'; perb rii'mestirno
més competir en valor amb els 016s vilents, que no pas en
diners amb els nlés rics i en avaricia ainb els h é s avaricios'os. 1 no solament. es servava el1 mateis net d e tota
estnrsió, sinó 'també els qui e l voltaven» 106.
.-Hsem aLludit Suara a les @&es militas de Caí6 a l'es,
Termbpiles ( 1 9 1 ~ r . ) quanacompanyh
,
al cbnsol A&
i fou cama de la victoria sobne Antíocd'e Síria. Ref'erintho,'aiegeix Plutarc : «Cató, que seinpre 1x6s aviat era.ge-

a.

102. Cat. XI. 3.
103 Cat. S, 4-6.

n,erós, sembla, dels propis elogis, i no defugia la franca
Eanfirria com a seqüencia de les grans accions, ha esme:& una .n~iximapompa en la narració d'aqu,es.ts fets; i
diu que els qui el reieren aleshores perseguint i cdlpint
l'enemic, caigueren m aixb, que Cató no clevia ;a& a ~ i ina com Roma a Cató» '04.
1 helis aquí que a propbsit d'aquell nlateix h'ome que,
en ,escriure una Iiistbria de R'oma va o m e t ~ eelsnoms dels
generals, car volia impedirambicions nascudes d'un ,esc 6 s d e gloria, diu Plutarc que Acili, el cbnsol; en retre-li
gricies pels seus serv,&is,af'egí: « N i el1 ni to,t el ppble
roma no podrien pagar mai dignament els beneficis .de
Cató.' Dresprés de la batalla Iminediatament f o u trames
a Roma, con1 a mis.s,itger dels seus propis triomfs D . 1 m&
avall: «Arriba a Roma, on f o u el primer. d'anunciar l a
victoria. Omplí la ciutat de j,oia i d e sacrificis, i. el Doble
de I'orgullós sentiinent qu:e ja podia dornínar't~~bk
terra i tot mar» 105.
J,a en la sieva joventut el desig de. glbrii rnQitar 6s $r&
piament 1:esperó que l'8einpeny.Es revela cada vegada més,
diu P l ~ t a r c ' ~ 6coiil
,
un home riascut «per als granS'afers i per a ocupar un Iloc directiu en la política»: Pefb
feia lbefecbeque no. estimava la glbda del fbrum, ans ((riiés
aviat volia gbanyar anomenada en les batalles i campanyes contra els en'emics, i era encara un minyó, que ja tenia el cos ple de ferides al davantx.
Tienim, doncs, en primer Uoc uizaaspiració dme Cató a 6sser un gran general, unes formidables pretensions i n t e mes reprimides, u n orgull irrefragable. tllieshores ve, sens
com no volta
dubte que Cató constata fins a 13evid&nciai
el. sseu norn l'aur&ola que el1 secretament ecperav,a; coim,
ultra akb: 6s p r ~ e r i tinjustainent a d'altres, Escipió per
exemple. Qu,an tindrS la sseilsació d'impotencia: la' certesa de La s,eva inferioritat, resoldri el conflictk que el negui't'eja entre el que vol i el que pot, ehtre la glori,a militar que ha dmesitjat ardentnrent i que no li 6s deferida quan
6s deferida a d'altres, reb,aixant aauesta glbría, idliuc negant aq~iestaglbria. E s rebaixa el nivel1 de valor del que
104. Cat. XIV, 2.
106. Cat. XIV, 2-4.
106. cat. L 7.

fou Óbjecte d e cobej.anca en s~entirla impotencia pea a
aissol.ir-lo. Cató és un t'errassa avariciós, dur per al treball, 'estimador d'el guany ; enkrgic i honrat en la vida
pública; peib mosssegador rude, sense tradició, desconfiat,
ferést,ec en. el tracte-; aleshores detracta els rivals, lloant
l'a~st~eritat
i ,s,enzillesa miserrimes dels antics, la supefioritat de l'sesperit roma enfront de la xerrnmeca grega,
La cirrega de ress~entimentde Cató és enc!ara rnés e&
dent a qui obs,erva la seva ihferioritat d'estament social.
Enoara en temps de Cicieró els homir~~es'noui
eren vistos
amb rnenyspreu peF aquella nobilitas 0,rgullosa d'un nom
illustre, quse té darrem s.eu l'es imagines dels avantpacsats
e¡ serv'ei de la R,epública. Vegi's, per
que excel.liren
exemple, en la correspondencia de Cice'ró adrecada a aristbcrat'es, la manca d'infimitat, d'e.desimboltura; en general el g i i n h6me amb ells'n; es pernvet aquellsec plauent'eries familiars, aquel1 bromejar enjogassat que donen tanta picantor al ceu epistolari. En canvi, quin dessembaris,
quina familiaritat :amb homes com Atic, Petus i M. Mar i I l 0 ' . Encara moltis,sims anys després, la fina sensibibilitat d'Horaci iera ferida per aquells que arruf,aven el
nas davant dels qui no eren fills d,e pares nobles, en una
epoca m quk encara els honors s6n deferits més al noble
que a I'home nou '08. La seva bonh'ornia li fari dir, ,per
extemple: ~ M ' ino
i m'avergonyiré d'un tal pare i no m,,excus,aré, com fan una gran part d'els homes, que la culpa:
no 6s d'~ells,si no tenen pares nobles i illustres» lo9. E n
descriure' la seva vida, exernpta d'ambició, acaba.: « Jo
amh ella m'acon@ent.oi v k c més a pler que si hapissin estat qüestors el meu avi i el meu pare iel meu o n ~ l e » ~ ~ ~ .
Cató sent la infenoritat de la manca d'un casal il.lustre.
«Els seus avantpassats sernblen, diu Plutarc, haver estat
gent totalhent desconeguda; pero el rnateix Cató lloa el
seii par2 M,arc, com un home valent i bon militar; diu
també qu,c el seu bes,avi Cató havia guanyat moltes vegades premir del valor, i que havent perdut cinc cavalls de
107. Vegi's Cic. Vsrr. 4, 8; Sallarti Catil. 23, 6; W. Warde Fowler .m
uie sociala d Rome nu tnmps de Cicaron (Trad. A. Bizndet), Paris, 1917,
p. 81 sega.
108. Batir. 1, VI.
109. 6at. 1, VI, 89-92.
110. Ibid. 130 m@.
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guerra en batalles, li'n fou restituit el valor a despeses púbhqws, en recompens,a del seu coratge)). L1 deien horno
nouus; pero «#el1deia que era nou quant a la magistratura
i la reputaci6, pero per les obres i les virtufs dels seus avis,
era ve11 entre els vells»Ill. H'emm citat ja la seva replica
a :Escipi6 sobre els avantatges que reporraria a Roma que
.els homes del poble competissin en virtud amb els sobressortints p e r l a naixenw i la gloria. Es aquesta una aytitud
caracterí,stica del q u i es do1 íntimament i s~ecretade manc,a d'auis nobl'es. Quan presenta la seva candidatura a la
censura, part de la nobilitas s'hi oposi, convencuda que
«la nob1,esa aniria pel fang sí hoines dlingloriós origen s'obri'en cami fin:s al cim d,els honors i del poder» "2. E s
mulleri amb una dona «m& noble' que rica», perquh
creia en la ~ u p e r ~ o r i t ade
t les dones nobles Ii3.
El1 rnate¿u havent ja esd'evingut iilustre pe8rles seves
obres, mullera el sleu fill amb Terhncia, f i b de ~ a u l u si
germana ' d 8 ~ s c i p iel
6 ~6.ve.A h í 61 minyó, afegeix Plutarc, degué «al seu pare d'éss~erintroduit m una família
tan il.lustre»ii*.
E r a famosa la tirria de Cató contra els recercado*
d'honors i de fama, i són nombros~esles dites d'eii en aquest sentit, plenes d"enginy i d& bon seny; pero eli s'aixeca en vida una estatua al bempie de. la Salut, amb una
inscripci6 qu'e el glorificavi per haver salvat «amb les se$es ÚtXs directivess com a clensor, la República Romana.
«Es rhome que mes s'ha elogiat el1 mate&», afirma P l u tarcii5. Plutarc .&a*eix, en comparar Arístides amb Cat6, diu : «P,er la meva part, jo no blaismo Cató perque
f a t x e d e g i contínuament i es jutgi a el1 mabeix primer
que tothom; i a& que diu en u n dels seus discursos que
elogiar-sie a si mateix i censu,rar-se 6s iguaheuit absurd » .
1 m6s avall: ((L'afany d'hvnors 6s ferotge, i el mes gran
gen~eradord'enveja, de la qual Arístides ara lliure de tot
en tot, .mmeiitre .que Cató n'era d'allb més ple»"6.
111.
112.
113.
114.

Plut. Cot 1, 1-2.
cat. XVI, 4.

XX, 2
Cat. XX, 12.
118. Cat. XIX, 7 .
116. Cnt XXXII,3-4.
Cat.

.

É's int,er&ssantel contrast entrel'autorittit moral de quk

gaudia CatG i alguns d,etalls d'e la seva vida privada, al
menys com ens els reporta Plutarc : la seva avarícia inhurnaria, el seu abandó del caiilp, quan v&é arruinada la petita.agricultura, pels grans a€,ers,de fonts berrnais. de factories,. d,e compra i venda d'esclaus, d'usura marítima mitjanqant tercer; les .seves indignacions contra el luxe~i el
rnalbarat,ament d'e teinps, els teatres i les pa1,estres; .tamb é la historia grisa de l,a domita. que tenia a casa quan el
fill ja era Casmat, mal pas -del qual surt cercant rnuuer ja-+ene,
cos,a que és difícil de Uigar amb una contiil&ncia de
d d a :esdevhguda proverbial..
Ja molt vell, -l'esquerperia de Cató csedí : era quan
.donav& sopars opípars a l camp i ~consid'eravala tauJa
especialment meadora d'arnistats»"'.Era ja quan, sobrevivint a la clesfeta de l'esperit antic, ja podia sentir $d.,miraciÓ, en certa .m,anera, pel jove Escipió-Emilia; aleshores .que podia dir : «Es difícil, quan s'ha vic'cut entre
4 s homes d'una generació, d'e fer la seva defensa enitre,
els d'una altran 118.
M,ax Sch'eler ha dit d e c a t ó que era un hori~eressentjt
en -més d'un aspecte
H~emtractat de confirmar aquesta ohservació es'cadussera d- fiibsof almqnany, fi7ant els
tpets psicolbgics .d~el'autor dels O~iginres.Basta a NIax
Scheler 1'afirmació.d.e F. Leo que la concepció moral de
de la distincia.quee1 separava
Cató nasqué del ~~entiment
de liantiga nobilZtas romarial30. Htem intentat, nosdtms.
veure com neixlen a Cató unes pretens<ons a la gloria militar, irrefrenahles, i que, després reprimides, prenen el
derivatiu de 13hom,epilític que silva Boma de la d+vallada
a l a qual du la corrupció. Cat6, per reacció contra les fortes personalitats de la tzobilitas que assole&n la cohejada
gloria militar,es s~entlligat a la idea vellade subjecció al,
grup, de sacrifici, d'anullació d'e la personalitat. L'instSit
d'aquest Iligtiinent a una concepció en decadencia- que
117. Cat. XXV, 4 .
118. Cat. XP, 4.
119. EZ iesetbti?i~iantom LB o m l , (Trad. di J. Caos), Madrid, 1927,
p. 181, n. 1.
120. Friedricli L,eo, Grschichtc dar rc7mische.r~Litt~rotw;Berlin, 1813;
vol. 1 (no en fau pbulicat cap mes, degut a le .ibort de l'sutor), p. 270.

el1 ,endeuina en decadencia-el fa unés apte, més exposat
al verí del ress~entiment,tant més que la negació de l'individu 6s menys sincerament sentida per ell. La seva censura,
la seva prolongada actuació d'acusador, no surfien d'una
forca creadora, s6n simplement negació i crítica que es
nodreixen d'aquell vierí. El s~entiinentde Cató es fixa en
Esci~ió,aquell home que era el que el1 secretament desitjava ésser. A mesura que sospita la 'sseva impot&nck
per a ésser el que 6s Escipió, una iinpothcia que li 'esdevé
d a r a amb els anys, Cgt6 sent odi contra Escipi6, i aquect
odi r e p r h i t -la ironia alguna vegada sera sols un manteil-arribara a fer-lo incompatible arnb l'~exist&nlcia
del
s'eu enemic; d'on el procés contra Escipió. Insatisfet, dura el sleu impuls negatiu a tot quant tingui a wure amb
eii : persones, relacions, m,anifestacions ; generalha cada vegada mes. Ara els seus judicis de valor varianan, ja
no 6s bé aquell bé pel qual el1 fntimamsent havi,a maldat?
l'anomenada 6s un mal ; cal donar amb l a Historia unen8,enyarnent moral; aques.t ensenyament, aquesta exmplaritat per a Cató consistiran a no consignar cap nom 'da
general en Les gestes glorioves de Roma. Obsessionat, Caf6 sent la magica atracció d'el poder personal, del nom
gloriós - el1 qu~eno .té avantpassats iilustres - i passa i
repass,a per davant del que havia ambicionat per a negar-ho, desviant el seu esperit d'allo que 6s el seu turmenf
iamb un afany esquerp de pres'cindir-ne. Aquest Lent treb,all de la consci&ncia moral 'de Cató s'arrossega anys n
bnys lawtit; ja a la seixantena, quan totes les possibilifats s6n exhaurid:es, quan en el profund dmel seu cor a3x1
ho sent, quan debellats molts enemics i mort Esripió fa
'deu anys, apareix en el unón r o d la formidable supe6oritat moral de Paulus Emili, que s'enduu tores les devacions, quan la magia d'aquella gloria 6s ja sols ornb'ra,
arfiba a concebre la Historia tal com la veiem en els 0n'gimes «per iustificar lültima conssitució de la seva vida valorativa)). Pero el deliberat desviment no li 6s sempre possible, i quan es tracta d'ell rnateix, traspua l'antk
desig de perpetu,ació dmel seu nom. ((L'esclau ha contagiat
el seu senyor)),i l'hom~ede Roma que feia historia, escriu
una obra en la qual per primera vegada treu el cap unai

concepció dlemocrktica de la-histbrii. Del s8euautor digué
v'epigrama' mal&vol12': : .
.
: «PU-roig, moss~egador,d,,ulls grisos, aquest Porci, n i
mort, Proserpina no el vol en el seu reialme invisible. ))
Per últim, siens prefintéssiu si fou la introducció d'ui
pensammt especulatiu en l'sernpirisme de l a . hiscoriografia, el que Cató realitza en escriure eIs On'gines, respondriem que no. Cató desfoca la historia, infla el concepte &el subj'ecté d:e la histbria, mogut p e r un sNentimen,t.
En el s~eucas,'.el motor n.o ha ~esfatla intel.Iigkncia,sinó
un s'entiment iiarg temps covat qne al &teix bemps dona caracter i perfil a .tota l'actuació del ve11 cqsior «p&lroig i moss~egaire))..
. .
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RESPOSTA
DEL

DR. PERE BOSCH G I M P E R A

P'er disposició vostra sóc jo el cridat a donar la benvinguda al nou academic, el meu amic fraternal, J o q &
Balcells. E s per a mi aquest un inotiu d'íntima satisfacci6 i de legitim orgull, doncs als molts llacos que em Iliguen amb el Dr. Balceiis, es pot dir que des d'e la iizfantesa,
i a la coLlaboraci6 estr6tissima que a;mb el1 m'ha unit s'empre, s'hi afegiri aquest.
Amb el Dr. Balcells varem fer plegats els estudis a la
Universitat, amb el1 sentírem els mat'eixos idealc d'estudi i
d'humanis,me, amb ,el1 també els de reforma de les nostres
institucions uni~~ersitiries
i si bé cada un dels dos ha ori'entat d s seus treballs en la Ciencia de l9Antiquitat per diferents camins i amb diferents metodes, eil, a través de la
Filologia i jo a perla Histbrla i 13Arqueologia,sempne bem
cregrit que aquesbes cikncies eren aspecbes diferents d'una
mateixa cosa i hem procurat orientar en aquest yentit el
nostre tensenyament i les nostres recerques. Hsem cnegut
Ombé que sols era possible arrib,ar a una sblida cultura
clhssica .en el nostre poble apoiant-se en l'ensenyment
universitari i lligant aquest avnb totes lses danés institucions docents i amb les consagrades a la cultura superior,
i es per aixb que ens hem trobat en lamateixa'tasca a tot
arreu on hem pogut aportar el nosstne esforc, com ens trolrem a r a a l'Acad&mk.
E n fer 1''elogi del nou company, abans que tot, cal que
feliciti a la nostra docta Corpor,ació pel seu encert en cridar-lo, doncs sens dubte haurk d'ésser un dels seus m6s emi-

nents m,embres,amb tot i havmer-n'hi de tant iklustres en aquesta casa. A rnés, l!Acadkmia continua una tradició humanista que no s'ha int'erromput mai en ella, fent ocupar
pel slenyor Balcells el mateix sil16 del benemerit Dr. Artur Masriera, i havent comptat en el seu fernps, amb tots
els conreadors de l'es iletres clissiques a Catalunya. No
inés voldria recordar al Dr. B~aiarii al Dr. B,ergnes d,e les
C,ases, que tant profunda emprempta d e i x a m en la cultura catalana i en la no~straUniversitat, i que sapiguerw
comprendne 1'Humanisme en el s,entit més generós i més
ample, lligat amb La R~enaixencadel nostre poble, coin el
compren també el nou Acaden~ic: Balari esta Uigat en la
investigació de la nostra Histbria q b els Orígens de Catalu~ya,i Bergnes, un dmels primers Rectors de la nostra
U n i ~ r s i t a tqestaurada, fou ,l'editor d,e nombrosos ll+res
que influiren fortainent en la nostra R,enaixenm,. de la
, ,.
que nJésu n dels capdavanters.
,
' .

.. .. . , .
.
~oaquirnBalcells i Pinto ilasqué: el 2 1 . d i febre; . -diel
.. .
1890, a La Laguiia (Cadries.), fill d:e pare tarcagoní i.d'e
marc islenya, pertanxents un i ,dtra a famíties distingid~s
i cultes, essent la del seu pare una antigtifamíiia dkl Csmp
d e Taqagona, que es. pot seguir fins al. segle. x v i en la+
qual hi trobem propjetaris de terres i. juristes. No ens es:
tranyari .queél nou acadkmic h+gi heretat dels scus passats 1'zgno.r a la terra i que hagi viscut en íntim,cont,wte
amb e&,. hav~entdecidit- l a ,seva vocació. d'h~$~a&ta. els
poebes antics gue saberen lloar la vida camperola.',
.
,
Educat a Catalunya d'es d~epetit; feu aBarcCona el?
estudis d$ Ba,&iilerat a l'es Escoles Pies i els de Lletres a
la Universitat, acabant la car-ra l'any S 91O,. d u r s c s els
es:tudis&eldqctorat a M,adrid el '910- S I, llegí el r91
una tesis sobre «L;S fabulas praetextas de Gn. Nevio)),
q;,e-ec pibeci,,en 1920. Aiuest, perb, no '6s el seu primer
trcball. L'any dmels estudis del.,doctorat escrigué en catill
el seu estudi sobre Enni, que sortí& foce? de !libre 4
19I 4, tradu~tal castelli per nemsitats editonais. , .,,
Ja l l a - r s .s'havk decidit a consagrar-se +ls::.estudis de
Uatina.,;, els. que
. . . recoidkn
.. ...
com estaven descuídats
fgologi'a
..
.
,

,

aqu4estsen la nostra' organització universitAna i les dificultats qu'e iiavors trovava tot l'sestudiant que volgués fer
quelcom inés qu~epreparar-s'e pels exiinens, orfe sovint
de tot 'mestratge i sense més Ilibres que els que la casualitat o les seves modestes economies li perinetessin:adquirir-a l'atzar, rebuscant en catilegs, comprendri el que
representa I'esforc de Joaquim Balcells, que bagu4 d'ap r c n d ~ eel iiatí tot sol i devenir filbleg en forma autodidhctica. Aeshones no existia encara la Biblioteca de Cata::
lunya, a la de la Universitat o a la de l'Atmeu no hi hvien m& que unes quan-s gramitiques, no sernpre de k s
rnés modernmes, 1aCol~leccióL)idot i un parell d'Histbries
de la Lit,eratura Ilatuia el professor que tinguériein a la
Universitat, u n a d e les ni& destacades figures de la n o 6 ~
tra tradició picafesca doc'ent,'ens dictava el programa ainb
punts i com~es,ens feia notar que Horaci s'escrima amb H
i recomanava coin a única font d"estudi el manual de Goozaez Garbín. Amb aquesta base inicial, Balwlls h a arribat a publicar una edició dme Lucreci que l'ha acreditat com
a filbleg competent eil la crítica dels textos i en el més rigurós trcball filolbgic. Pmerb sabé orientar-se el1 mateix;
aprengué aiemany i angles, i si, per l'atzar de la gu'erra
que li impedí anar a completar eis seus estudis als Sernina?is de B~erlín,com era el seu propbsit, va tenir d'entrenar-se el1 tot sol en el treball científic i en els seus d t o d ' e s ,
no per aixb aquests foren seguits rnenys rigorosarnent i
avui podem, b'en hé dir que eil ha format la única escola
de iiatinistes que existeix a Espanya i que ens ha tornat a
incorporar al treball intmernacional en aques,ta branca del
saber, refent la interrompuda tradició que, si no s'havia estroncat en quant a les lletres gregues, kavia estat lamentablement abandonada pel que fa a les llatines.
Balcells tot seguit d'acabar els seus estudis i a L ~ que
i
es
cregué familiaritzat arnb el liatí, comenci la Seva taita de
mestre. Els seus priiners deixsebles fórem els conlpanys i
amics, que ens reuniern amh el1 a 1'Aheneu ou procuriven~
esmenar ].es d~eficihciesde la nostra preparaciú universitiria. i entre ek quals figuraren noms prou coneguts, com els
de Josep Carner, Jaum'e Rofill i Mates i Joaquim Muntaiier, cense coinptar-m'hi jo mateix. . .
Foc derprés d'ela lectura d8ela seva tesi, comenci la se'

va t s c a d'e P<of'essor aiixiliar a l a Universitat, perola nostrasorprenent organització docent el destina la major part
de les vegadies a substituir el Profescor de Lbgica fonamtental i a fo-li refutar en repriesentaició d'aquest,, la filos,ofia de Condillac, que, com Rousseau a la Facultat de Dret,
era objecte d3,especialavsersi6 en aquell temps. Intenta Balcells trobar una ocupació més adlent amb la seva vocaci6,
fent oposicions a l Cos d'Arxius iBiblioteques, pero, aleshores, es cercava en 1"esmentat Cos més aviat burocrates que
el matmeix
servissin per un.arxiu d'Hisenda qu'e per una bibliot,eca o per un muh;eu arqueolbgic, i, sortosament, lmes perde. Fadigat, es retira a refer-se al camp i penca en restar-hi
per s~empreen la tranqui1,litat virgilma deles terres diels
seus pares, seguint privadam~entels seus estudis, no atrai'ent-lo la lluita ab.surda de les oposicions que, de moment, li of'erien sols la perspectiva del peregrinatge p e ~
poblacions o universitats provincianes. E n vacar la chtedra. d8eLiteratura llatina de la nostra es decidí per fi a.
llen~ar-s'hi-i crec que puc variar-me d'haver contribuit
a la s'eva decisió - guanyant-les . en I 92 I :
Arriba Bdcells a la Univ'ersitat de B,arcselona en un
dels moments decissius per a la s'eva renovaci6.. S'havia
celebrat el 11 Congrés Uaivsersitari Catala, s'liavia plant'ejat amb tota cruesia h necessitat de la reforma i s'havien
establert les smeves orient~acions,que el decnet de Sili6 sembla fer-la possible, pero b~enaviat fou sospesa 1'autono:mia
universithna que aquell establia. No, tot havia estat en va
i l'alk renovador que comenpv,a d'animar la miUor part
del nostre professorat i la nostra jov,entut féu que, sovint a l
mar@ de la llei, es transforméssin els mktodes docents i
s'iniciessin s'eminaris que eren igoorats per molts professors, i tot el més, tolerats per l~esautoritats acad&miques.
D'aquests anys, igudinent, en sortí la inés important producció científica de B,alcells i la s'eva escola, que trobh uns
rnitjans de trebail suficients i un ainhient adequat quan
Francesc Camb6 crea la Fundaci6 Bemat M,etge, de la
qual Balcells'n'ha estat l'hnirna amb Joan Estelrich i Carles Riba, i que inaugura les s'eves publicacions en 1 9 2 3
amb el primer volum de l'edició de Lucrwi, el qual comagrkel prestigicientlfic de B,alcells: en el1 no es vólliinitar a
seguir les petjades d'Ernout i de Diels, sin6 que, acostant-

se rnés a la tradició manuscrita, establek un text m6s conservador, aportant-hi esrnen'es segunes.. E l text de Lucreci,
el segon volum del qual apareix en 1928, juntament amb
les edicions de Prop:erci ( I 92 5 ) idtAusoni ( I 928), s6n les
obies capdals de Bilceiis c o i a editor crític de textos
classics i la traducció de Lucreci l'acredita també d'excellent
catalh i de coneixedor d~eldifícilart d? htgducció. El mknt d'els textos establerts per Balcells. l'ha
reconegut tothom: el Butllietí de la Facultat de Lletres de
Strasburg diu del seu Properci quse, aquesta edició
i la d'Hosius s6n les soles recomanables d'aquell autor; el texte 'd'Ausoni,per altra part és sens dubte el rnés
segur d'els existints i l'únic que es pot llegir posant en d a r
el t,errible enfadsec d'interferencies d'e l'es tradicions manuscrites. A mes d'aqusesta tasca, la contribució de Balcells a l'obra de la Fundació Bernat M'etgie compta tamb6
amb la correcció de gairebk tots els volums Uatins publicats
i l a dinecció en aquella d'un S8eminaride crítica de textos.
Podeni ben bé dir que aquestes activitats d'el nostre ~ i
representren l'aclimatació no sols a Catalunya, sinó a Espanya, d,e la difícil t k n i c a de I'est,abliment dels textos i
de la s$evaedició cientifica, base essencial de tot t r e b d
m~etbdic$enfilologia sliicsica.
Al costat dtel trebaii fil'olbgic en sentit estricoe: e:o 6s
la crítica dels textos i l'estudi de la Ilengm, Balcells h a
enlairat l'aspecte literari d'e la filologia a.mh la més ampia
visi6 dels wus horitzons, enteaent la histbria literaria n a
sols com l'estudi del conreu artístic d'una llengua i d'uns
generes literaris, sin6 com qu~elcommés transaendent, coni
el. que rev~elal'esperit d'un poble i Cuna civilització, ccerc#anten ella el seu int,er&shuma palpitant i la seva conexió m b la historia. Balcells ha protestat sempre de la
mancs. de formació historica i filoshfica de molts filblegs,,
sobre tot a Espanya, tal com sortien abans de les nost,nes
facultats de Ll'etres, qule a penes els,permetia arribar a 6s.ser altra cosa qu'e uns mincos gramhtics i voldria que la
filologia clhssica, com s!entsen en altres Ilocs, fos coincident
amb la cikncia de I'Antigüetat. No ens estranyira doncs,
que hagi orientat així els seus estudis d'e literatura llatina,
com en aquest sentir inspirara tamb6 la reforma dels estu:dis de filologia a la Facultat de Lletres.

c

~ , a i .comí
t :13&stu&de18 llengua ilkstablirnen? d'un bon
t k x ~ciinfífic, 61 preocupa ,a .les s'eues edicions de..la Fundatió B,&rnatM'etge M a tiadwció a la,v'egada fidel-i li;
teraria que n o ' d ' e f ~ r m i l ' & s , ~de
r i tl'autor.. E n aquest sentit;éi in~tabie'laja alludida d'e ~uc:f&ci'ial cos'tat d'ella cal
aú,e 6item' tahbé la dels 's~errnons S a n t Agusti, piblie.atia e n ' 1 ~ z 6i que Balcells féu amb verdader amor, fant
p é ~ l a ' s e ~ a ' b e l l e scoin
a , pei la sexta predilecció per al bisbe
d.~. i p o n a que,
,
arnb Sant Frar.?ces'c,es per a el1 l'enr,arna,,.
..
ció ,de l;esperit cris~,ii. , ' .
; P , ~ ; B ; I Stot,
Ó ~l%an
~ ~ oíiupat a fons el5 estudis dels aut o r ~cab¿ials:dé la l'itpratura Ilatina 1 del sku ambfent hist b r k j i hiimi.. J,iiniciava aquesia direcció.
Yes seves
pripel;es
Óbres
sobre
Enhi
i
le'cfhbdes
de
Revi.
Eri. i926
. .. .
$blioa unaaportacióa I'esrudi de tota I'elegia clissicai del.
lirisde
. . dels elegíacs romans. ((Entorn de la el'egia llarini)), cofista.itment .repren
. els seus estúdis virgiliaris, que
conreua e s dels dies:escolars: els dos gublicats f h s a r a
s&nuiia;.anhlisia fons de l'mesperit d~el'obra virgilima:
«Virgili ?:la fusió af,ectiva, a m b ' l a haruralesa» (Roma,
:I y 3 o ) ~ .«El
i
paisatge bacblic)) (.&;a Revista)), Barcelona,
I 936)'; d'el tercer,: ¿.L'anilisi de la iimidesa i la melancolia virgilianax, que d ó n a a conki~eren el discurs d8e
la festa ~ l i ~ e r s i t i r pel
i a cent'enari d e Virgili,no se n'han
.publicat sinó.resuins a la premsa barcelonina. Aqu~estsestudis intsegraran part deli prblegs dmé ¡es obres de virgiI,i
a la FundacióBernat Metge, kdició de la qualesti acibat
ja e l segon volurn, que comprkn les. «Bucbliques»,i a punt
d'acabar-se el primer: aquest comprendri lmes obres coy
megudes com « ~ p ~ e n d f virgilii,
x»
havent'de seguir despr6s les « Glebrgiques >) i la ((Eneida')).
.
Aquesta int,e.ns,a tasca que representa l'edició i l'estudi
de:Virgili é9,paral.lela a altres tleballs de S'crninari, especia1rnent:el ,de l'8estudi del vocabulari de Thcit, per arribar,
aconkixer la «Weltanschauung)Fd'aquestautor i esbrinar
e l problema de l.es seves fonts, que h a e s t a t tan debatut,
així c o h d e curso2 que h'a fet e n els seos dosdafrers
anys interpretant auEors, entiu: els quals ha estudkt preL
férentment Moraci: com sels cursos sobre interpretació
de Virg.iii. seran la preparació d'estudis que aniran pub&cant-se. Balcells acaba üestudiar concfetamenr el tema
'

'

&e.lalmort a I.Ioraci, inalitzant la_gsicologCa m& pr0Xum
d a del'p0et.a i el móntd'idees riligioses l l a concepci6 die
.la vida del s e r temps i- d'aqirest. treball:ens:.n!ha. d o m t ' ú n
biillant avenc en una' confer&mia-..ala Facultat. dre.lbetrks
anlb rnotiu del . c'entenari d'Horac,i::celebrat pels: «A@cs
de la Poes&». Té també enpreparació un eitudisobre «I;a
Idea del Barroc i la Literatura romana de l'epora i r n p ~ , ~
:rjali i ha f.et noinbros~esconferhci,es sobre. teme,s d(Hui
manitats. Cal recordar en .aquest Jioo el:seu qrticle «El5
antks, ,i el. sentit.d'hurnqitat». a . l a MisceMinia. CreixeUs
~.
(Barcelona, I g zg).
.,i. ,.
, ,:; ..L.!:.
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1 amb aixb arrib'em a un altre aspecte de. la,personalirat
de Balcells. El1 pertany 4 s .hqmes que saben no tacarse en la seva cambra de treball ien el seu Seminari, pe,r a
fer ac,s,eqú.iblesels valors humans de la ciencia a cercles
més ahplis queels dels professionals i ha sabut realitzar
una intensa campany,a per a. difondre la::cultura .huma::
nistica en {elnostie pobhe. Pero ha compres encertadament
que res d'aixb seria durable sin6 es recolzks en una ampla
reforma de l'ensenyament, basada.en la reform,a de .l'encesi
nyam,ent slecundari que fa fracasar, per .I',estat lamentable en que .es trobava a Espanyq, els millors intents ,de la
pedagogia universitaria. Es: per aixo que al costat detl'ac,
tuacl&d.e BalceUs amb :el nucli de.professors,que han~lluitat per la transformació universitaria, cal assenyalar La
s,eva tasca vigorosa per la reforma del segon ensenyament.
E n una memorable ponencia redactada per e,ncArrec d'Uni6
Catalafia i publicada a l a premsa barcelonina esbossh tot
l
un, pla de reforma dels metodes i dels plans d'estudis d ~sei, nornenat membre del Conse11 de Cultugon ens~en~ament
ra de la G,eneralitat d'e Catalunya, fou un dels elements rn6s
a a i u s de la -Ponencia d'ensenyament secundari, col,l+bo:
rant efiAcment ainb eels wus compmys.i especialment amb
Joaquim Xirau,, a restablir l!organitzaici6 de 1'Institut Escol& creat per la Generialitat, havent realitzat no poques
conclusi~nsde la ponencia esmentada, així coin més tard,
e n crear-se e1 Consell R'egional de segon ensenyament que
organitzi els nous Institu~sd e Catalunya amb un espe;
rit nou d'efichcia científica i educativa, Balcells, en fou
un dels animadors i dels. membres rnés destacats.
Aquesta etapa de l'activitat orgadtzadora d e ~ d c e l l s ;
L

-

es.liig= amb la seva'tasca .bene'~n&rita
dintre del Patronit
de la Universltat autbnoina que presidia Pompeu Fabra i
del. qual Balcells ,es .S8ecretari,T'ots els que hem .t'reb,aUat
als~eucostat, en aquestiptent gairebé heroic de construir la
Universitat.de Catalunya i que hem viscut amb ell dies d'e
creació'.jo~osai d'in$ens.dolor, sabem el que la Universitat deu a. Bdcmelis: no 6s aquest el rnornent ni el Uoc de.
jutjar aquella tasca apassionadamsent discutida:, pero si que
cal senyalar aqu,est episodi de la vida del nostre amic com
un dels que sera11 recordats sempre i que l'han d'omplir
de l'egitim orgull.
..
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Comenca avui la. seva vida acad&mica, que inaugura
brillantment amb el .s,eu.discurs d'entrada l. En el1 hi heu
vist les característiques $e la producció ~ientífic~a
de Balcells i l'esperit que l'anima. De la c o n e i r e n ~de l'autoin
en tohels seus aspectes filolbgics i literaris en treu la seva
psicologia i la integra a La histbria del seu temps i en dedueix una inteipretació amarada d'humanitxt.
Tipus interessant el de CaiÓ, especialmenf per nosaltres els catalans, doms a eli es deguk la incorporació definitiva de Cata.iuny,a a Roma i la f i de l'esperit de nevolta:
de les nostres tribus,, akí-com a la romanització d'Espanya,
hi deixk també una forta empremta, ja que el1 fou, s e w
.dubt,e,,el seu primer organitzador, el que li dona la seva,
primera constitució : probablement, els que fins a August
el seguiren no fmeren altra cosa que cornpletar-la extenemtla als territoris que es conquistaven o es pacificaven i
perfilar-me detalls. Cató fou el primer romb qu~edona a, Espanya una sensació de sistema, d'habilitat dipaombtica, de
verdadera política de penetració pacífica, qu~emostrh a les
tribus"hispbniques que Roma era quelcom m& que unpoble
de bons militar5 que vivien sobre el país i el sotmetien a
les seves rapacitats. 1 en la política d,e Cató a Espanya, en
els seus &xitsi en la manera com els ref'ereix i com passen
a la posteritat, hiveiem la cqfirmació de la tesi de Bal-,

.
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1. Sobre alghn dels ispeehs del problenu que aqui tracta amb m& sptitud, Baloells n'bavia danat un apene en una confarhcia a la Unirersitat en 1933.
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oells. C,ató no 6s el general a la manera de I'aristacrkcia romana del seu temps, amb la que es vol igualar. A Espanya
no es mostra pas com un soldat, m l g r a t els centenars de
ciutats que pret4n haver conquistat., mdtes d,e les quils
s'ens dubte ni vegé tant s,ols de lluny,, fins sovint evita e l
c,ombat i mostra el seu fort en l'habil acció poLí.tica. el
que no I'hi impedeix, després, vanar-se d'exagerades victori+s per a igualar-se kls seus memícs, fruit aixb del seu
ress'entim'ent ds horno novus contra ei patriciat.
&ugurern molts anys de vida científica i acadhmica al
nostre nou company i'esperem que en la direcció histbrica
que representa el seu discurs, aporti noves i valuqses contribucions per a la millor comprensió a'aquells períodes
que, s i ens sembien molt lluny de nosaltres pel temps, estan plens de fets iproblemes que cmstantrnent reviuen
i resten actuals. E s per aixb que saludim amb joia laincorporació al nastre cercle d'hamfes que sab'en donar, a les seves recerques I'ample i generós sentit humanistic que ha
tingut sempre la Ciencia de I'Antigüetat, deixant una empremta tan fonda en la formsació de l'esperit dels pobles
moderns i que voldríem qqe es fes sentir també en la nostra Catalunya.
,
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